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PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI DNE 29. MARCA 2020
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EPIDEMIJA COVID-19

1  PREGLED SITUACIJE

Do dne 28.3.2020 do 24.00 je bilo opravljenih 20.753 testiranj za koronavirus (SARS-CoV-2 (do 
dneva prej 19.756; 28.3.2020 je bilo opravljenih 997 testov). 737 testov je bilo pozitvnih, 
okuženih je 730 oseb Razlika gre na račun oseb, ki so bile testirane večkrat in oseb, pri katerih 
je bil test opravljen v tujini. Dnevni prirast obolelih je 46 (dan prej 52). Po podatkih iz spletne 
strani Koronavirus COVID-19 je hospitaliziranih 101 oseb, od tega jih je 23 v intenzivni negi. 
Doslej je umrlo 11 oseb.

Med obolelimi je 375 žensk in 355 moških. Oboleli po starostnih skupinah so predstavljeni v 
tabeli.

Tabela 1. Prijavljeni primeri COVID-19 po starosti in spolu do 28. 3. 2020 do 24. ure

STAROSTNA 
SKUPINA Moški Ženske SKUPAJ

0-4 1 1 2
5-14 10 9 19
15-24 21 23 44
25-34 56 54 110
35-44 51 58 109
45-54 58 73 131
55-64 70 60 130
65-74 43 29 72
75-84 26 28 54
85+ 19 40 59
SKUPAJ 355 375 730



Vezano na epidemiološke podatke, zajete 28. 3. 2020 ob 24.00, obolele osebe prihajajo iz 
naslednjih statističnih regij: 248 iz osrednjeslovenske, 141 iz savinjske, 90 iz jugovzhodne 
Slovenije, 63 iz podravske, 53 iz gorenjske, 34 iz koroške, 27 iz primorsko-notranjske, 21 iz 
pomurske 15 iz obalno-kraške, 14 iz zasavske, 11 iz goriške ter sedem iz posavske regije. Šest 
obolelih je tujih državljanov. Epidemiološka obravnava potrjenih primerov je v teku. 

Ključne zadeve
- 29.3.2020 sta bila dva smrtna primera povezana z COVID-19.
- Ob 17. uri predsednik vlade Janez Janša predstavil Zakon o interventnih ukrepih za 

omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni covid-19 za državljane in gospodarstvo, ki 
predstavlja tri milijarde evrov vreden protikoronski zakon, ki predvideva številne interventne 
ukrepe za omilitev posledic epidemije novega koronavirusa.

- V zgodnjih jutranjih urah se je z letalom iz Madrida v Slovenijo vrnila skupina 40 slovenskih 
državljanov, namestili so jih v Postojni. prevoz z Brnika do Postojne z dvema vojaškima 
avtobusoma je potekal brez postankov, pred hotelom pa so goste pričakali predstavniki 
civilne zaščite in Rdečega križa. Ob zadostnem interesu bo ministrstvo za zunanje zadeve 
organiziralo poseben polet iz Lizbone. Ta je predviden v torek, 31. marca, zvečer.

- URSZR preko Državnega logističnega centra Civilne zaščite, izvaja redno delitev zaščitne 
osebne varovalne opreme in drugih materialno tehničnih sredstev  po prioriteti.

- URSZR redno spremlja in usklajuje aktivnosti svojih izpostav.
- URSZR zbira podatke o nastanitvenih kapacitetah za morebitno nastanitev bolnikov, 

zdravnikov, policistov in vojakov, ljudi, ki bodo sprejeti v karanteno in ljudi, ki bodo po 
končanem zdravljenju odpuščeni iz bolnišnic.

- Nadaljuje se s postopki za izdelavo začasnih izkaznic pripadnikov CZ in drugih operativnih 
sestavov.

- Potekajo aktivnosti za oskrbo ranljivih skupin.
- URSZR zbira ponudbe za dobavo zaščitne opreme in jih posreduje Zavodu za blagovne 

rezerve. 
- Zbira se tudi podatke o finančnih in materialnih donacijah podjetij in samostojnih 

podjetnikov.
- URSZR ureja mednarodne prevoze zaščitne opreme v Državni logistični center Civilne 

zaščite.
- URSZR redno spremlja aktivnosti mehanizma Civilne zaščite EU.

2  POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH NA PODROČJU VARSTVA PRED NARAVNIMI 
IN DRUGIMI NESREČAMI

- Stalna komunikacija z DLC Roje in MZ.
- Obveščanje subjektov/prejemnikov MTS/OVO za sprejem pripravljenih sredstev, tudi v 

koordinaciji z MZ.
- Nadaljnje usklajevanje postopka začasne namestitve obolelih oseb. 
- Zbiranje kontaktnih podatkov občin za oskrbo onemoglih.
- Pregledovanje pobud prostovoljcev za vključitev v aktivnosti CZ in SV in njihovo 

posredovanje praviloma na lokalno raven.
- Usklajevanje izhodišč za protokol nastanitve oseb, ki se po zdravljenju ne morejo vrniti 

v domače okolje. 
- Nadaljnje usklajevanje postopka oskrbe starejših oseb ali kroničnih bolnikov, ki sami iz 

objektivnih razlogov ne morejo v trgovino in nimajo svojcev.
- Obdelava prispelih ponudb dobaviteljev zaščitne opreme.
- Nadaljnje usklajevanje z Gospodarsko zbornico Slovenije v zvezi z donacijami zaščitne 

opreme podjetij.
- URSZR je v redni povezavi  z Zvezo vojnih veteranov Slovenije, za njihovo morebitno 

pomoč pri izvajanju ukrepov za omilitev posledic epidemije novega koronavirusa - 
oskrba.
29. 3. 2020 Poveljnik CZRS ni izdal nobene odredbe.



NESREČE V CESTNEM PROMETU

Izpostava Celje

Ob 12.29 je v Ravnah, občina Šoštanj, osebno vozilo zapeljalo s ceste, se zaletelo v hišo in 
obstalo na strehi med brežino in hišo. Posredovali so gasilci PGD Velenje, ki so zavarovali kraj 
dogodka, s tehničnim posegom rešili poškodovano osebo iz vozila in jo predali reševalcem 
NMP Velenje, ki so jo prepeljali v nadaljnjo oskrbo v celjsko bolnišnico.

Izpostava Postojna

Ob 19.29 se je pri naselju Dolenje Poljane, občina Loška Dolina, zgodila prometna nesreča. 
Posredovali so gasilci PGD Cerknica, ki so osvetlili kraj nesreče, odklopili akumulator in nudili 
pomoč ekipi NMP Cerknica. Poškodovanega voznika štirikolesnika je ekipa NMP Cerknica 
odpeljala na nadaljnje zdravljenje v UKC Ljubljana.

POŽARI V OBJEKTIH

Izpostava Ljubljana

Ob 14.25 je v ulici Pod gozdom v Ljubljani v kleti zapuščenega hotela Bellevue gorel manjši kup 
navlake. Požar so pogasili gasilci GB Ljubljana.

Ob 23.04 je ob Viški cesti v Ljubljani za pokopališčem gorela lesena vrtna lopa. Gasilci GB 
Ljubljana so požar pogasili. Lopa je uničena.

Izpostava Maribor

Ob 14.24 so na Jareninski cesti v Šentilju v Slovenskih Goricah zagorele saje v dimniku 
stanovanjske hiše. Gasilci PGD Šentilj so varovali objekt do izgoretja saj, očistili dimnik in 
pregledali objekt.

Izpostava Nova Gorica

Ob 10.55 je garažnih prostorih v Delpinovi ulici v Novi Gorici zagorela električna inštalacija. 
Gasilci GE JZ GRD GE Nova Gorica in PGD Nova Gorica so požar pogasili ter pregledali in 
prezračili prostore.

Ob 20.20 so v naselju Cesta, občina Ajdovščina, v dimniku stanovanjske hiše gorele saje. 
Gasilci GRC Ajdovščina  so požar pogasili, očistili dimniško tuljavo, ter dimnik pregledali s 
termovizijsko kamero.

Izpostava Novo mesto

Ob 17.06 so v naselju Vinkov Vrh, občina Žužemberk, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. 
Zaradi vročine je na podstrešju razpokal dimnik iz katerega so uhajali plameni. Gasilci PGD 
Dvor so pogasili požar, očistili dimnik ter prezračili prostore in ostali na gasilski straži.

POŽARI NA PROMETNIH SREDSTVIH

Izpostava Maribor



Ob 18.36 je na parkirišču ob Koroški cesti v Mariboru zagorela elektro inštalacija in izolacija 
med motorjem in kabino osebnega vozila. Požar, ki je vozilo uničil, so pogasili gasilci JZ GB 
Maribor.

POŽARI V NARAVI OZIROMA NA PROSTEM

Izpostava Celje

Ob 17.12 je na Jamovi ulici v Celju na prostem zaradi pregorele cevi zagorel plin iz plinske 
jeklenke. Posredovali so gasilci PGE Celje, ki so požar pogasili, zaprli ventil in jeklenko ohladili.

Izpostava Koper

Ob 10.42 je na Spodnjih Škofijah, občina Koper, občan neprijavljeno kuril kup odpadnega 
vejevja. Gasilci JZ GB Koper so pogasili ogenj in občana seznanili s prepovedjo kurjenja.

Ob 19.02 so pri pokopališču v Padni, občina Piran, gasilci PGD Nova vas, pogasili nepogašeno 
kurišče.

Izpostava Kranj

Ob 8.17 se je v Šenčurju, na deponiji valil dim iz kupa sekancev. Gasilci GARS Kranj in PGD 
Šenčur so v sodelovanju z lastnikom sekancev prekopali kup in preprečili nastanek požara.

Izpostava Ljubljana

Ob 15.11 je zagorela podrast na hribu Bezenica v občini Dobrova Polhov Gradec. Posredovali 
so gasilci PGD Dvor in PGD Polhov Gradec, ki so pogasili okoli 500 kvadratnih metrov podrasti.

Ob 15.09 je na Poti na Koreno v Horjulu gorela suha trava na površini okoli 200 kvadratnih 
metrov. Požar, ki je občanu ušel izpod nadzora, so pogasili gasilci PGD Horjul.

Ob 16.49 je ob Ižanski cesti v Ljubljani gorela suha trava na površini okoli 200 kvadratnih 
metrov. Požar so pogasili gasilci GB Ljubljana.

Ob 20.53 so v Mlaki pri Kočevju, občina  Kočevje, gasilci PGD Kočevje in Stara Cerkev pogasili 
travo na površini okoli 30 kvadratnih metrov.

Izpostava Maribor

Ob 13.35 so v Ulici Veljka Vlahoviča v Mariboru gasilci JZ GB Maribor in PGD Pobrežje pogasili 
kup vejevja, ki ga je na parceli zakuril lastnik zemljišča. Občana so seznanili s prepovedjo 
kurjenja v naravnem okolju. Obveščene so bile pristojne službe.

Ob 20.11 je v Slivnici pri Mariboru, občina Hoče-Slivnica, gorelo v naravi. Gasilci PGD Hotinja 
vas so pogasili okoli 100 kvadratnih metrov smeti in suhe trave.

Ob 20.57 je na Pohorski cesti v Radizelu, občina Hoče-Slivnica, gorela lovska preža. Gasilci JZ 
GB Maribor, PGD Hoče. Bohova in Hotinja vas so požar pogasili.

Izpostava Novo mesto



Ob 11.23 je v Dolenjih Laknicah, občina Mokronog-Trebelno, občan požigal brežino. Požar se je 
razširil proti objektu. Gasilci PGD Mokronog so pogasili ogenj na površini okoli 1000 kvadratnih 
metrov. 

Izpostava Postojna

Ob 15.27 je v bližini naselja Hruševje, občina Postojna, ob avtocesti na površini okoli 500 
kvadratnih metrov gorelo ločje in suha trava. Gasilci PGD Studenec in PGD Hruševje so 
pogasili požar in izdatno zalili požarišče.

Izpostava Ptuj

Ob 21.53 je v naselju Šturmovci, občina Videm, gorelo v naravi. Gasilci PGD Videm pri Ptuju so 
požar suhe trave in podrasti, pogasili.

SPROŠČANJA NEVARNIH PLINOV

Izpostava Ljubljana

Ob 9.17 je na Šaranovičevi cesti na Viru, občina Domžale, na bencinskem servisu uhajal plin. 
Gasilci CZR Domžale so ugotovili, da plin izhaja iz poškodovanega manometra na eni od 
naprav. Z zaprtjem ventila so zaustavili puščanje plina ter nato počakali, da se je okolica 
naravno prezračila.

NAJDBE NEEKSPLODIRANIH UBOJNIH SREDSTEV

Izpostava Nova Gorica

Ob 16.23 sta v naselju Bodrež v občini Kanal pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS 
Severnoprimorske regije odstranila topovsko granato kalibra 75 mm, italijanske izdelave iz 
obdobja I. svetovne vojne.

TEHNIČNA IN DRUGA POMOČ

Izpostava Koper

Ob 11.55 so v Dekanih, občina Koper, gasilci JZ GB Koper razžagali in odstranili drevo, ki je 
padlo na dovozno pot.

Izpostava Kranj

Ob 4.11 so v naselju Orehovlje, občina Kranj, gasilci GARS Kranj odprli vhodna vrata 
stanovanja in pomagali reševalcem NMP pri prenosu poškodovane osebe.

Ob 9.41 je na Župančičevi ulici v Kranju, zaradi okvarjenega pralnega stroja, voda zalila kletne 
prostore večstanovanjskega objekta. Gasilci GARS Kranj so izčrpali okoli tisoč litrov iztekle 
vode.



Ob 12.25 je v stanovanju na Šorlijevi ulici v Kranju počila vodovodna cev, voda pa je 
nenadzorovano iztekala po prostoru. Gasilci GARS Kranj so s tehničnim posegom preprečili 
nadaljnje iztekanje vode. Za menjavo poškodovane cevi je bil obveščen upravljalec 
stanovanjskega bloka.

Izpostava Ljubljana

Ob 5.18 so v Ulici Hermana Potočnika v Ljubljani gasilci GB Ljubljana s tehničnim posegom 
odprli vrata stanovanja ter reševalcem NMP Ljubljana omogočili oskrbo starejše osebe.

Izpostava Maribor

Ob 13.20 so v naselju Zgornja Polskava, občina Slovenska Bistrica, gasilci PGD Zgornja 
Polskava iz potoka iznesli mrtvo osebo.

Ob 20.44 so v Frankolovski ulici, občina Maribor, gasilci JZ GB Maribor skozi okno vstopili v 
stanovanje in reševalcem omogočili dostop do poškodovane osebe. Le-ti so jo oskrbeli na kraju 
in prepeljali na zdravljenje v UKC MB.

II. NAPOVED ZA NASLEDNJE DNI

Po podatkih Agencije RS za okolje bo v ponedeljek oblačno. Občasno bodo manjše padavine, 
nekoliko več jih bo na Gorenjskem in Koroškem. Meja sneženja bo večinoma med 400 in 600 m 
nadmorske višine. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja, ki se 
bo popoldne počasi krepila. 
V torek bo na Primorskem sončno z zmerno burjo. Drugod bo zjutraj in dopoldne pretežno 
jasno, nato spremenljivo oblačno. Pihal bo severovzhodni veter. 

III. OPOZORILI

Od 20. marca 2020 dalje je za območje celotne države razglašena velika požarna ogroženost 
naravnega okolja, ki velja do preklica.

Po podatkih Agencije RS za okolje, bodo od ponedeljka zvečer do torka dopoldne najmočnejši 
sunki burje predvsem v Vipavski dolini okoli 100 km/h. 
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