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PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI DNE 30. MARCA 2020
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EPIDEMIJA COVID-19

1  PREGLED SITUACIJE

Do dne 29.3.2020 je bilo do 24.00 opravljenih 21.349 testiranj za koronavirus (SARS-CoV-2 (do 
dneva prej 20.753; 29.3.2020 je bilo opravljenih 596 testov). 763 testov je bilo pozitivnih, 
okuženih je 756 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 26 (dan prej 46). Po podatkih iz spletne 
strani Koronavirus COVID-19 je hospitaliziranih 115 oseb, od tega jih je 28 v intenzivni negi. 
Doslej je umrlo 11 oseb. 

Med obolelimi je 389 žensk in 367 moških. Oboleli po starostnih skupinah so predstavljeni v 
tabeli.

Prijavljeni primeri COVID-19 po starosti in spolu do 29.3.2020 do 24.00

STAROSTNA 
SKUPINA (let) Moški Ženske SKUPAJ

0-4 1 1 2
5-14 11 9 20
15-24 21 23 44
25-34 56 55 111
35-44 53 58 111
45-54 60 75 135
55-64 71 62 132
65-74 45 31 86
75-84 29 32 61
85+ 20 43 63

SKUPAJ 367 389 756



Vezano na epidemiološke podatke, zajete 29.3.2020 ob 24.00, obolele osebe prihajajo iz 
naslednjih statističnih regij: 256 iz osrednjeslovenske, 151 iz savinjske, 91 iz jugovzhodne 
Slovenije, 64 iz podravske, 54 iz gorenjske, 34 iz koroške, 27 iz primorsko - notranjske, 
25 iz pomurske 15 iz obalno-kraške, 14 iz zasavske, 11 iz goriške ter 8 iz posavske regije. Šest 
obolelih je tujih državljanov. Epidemiološka obravnava potrjenih primerov je v teku. 

Ključne zadeve
- 30.3.2020 ni bilo novih smrtnih primerov povezanih s COVID-19.
- V pripravah so evakuacijski poleti iz Helsinkov še ta teden, Londona, kjer je še več kot 200 

Slovencev, s Hrvaško pa iščejo pot za organizacijo skupnega poleta iz Portugalske.
- V pripravi je predlog sprememb predpisov za nagrajevanje prostovoljcev, ki sodelujejo pri 

izvajanju ukrepov ob pojavu COVID-19.
- 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

- Izveden je bil sestanek med URSZR in NIJZ v zvezi z nastanitvami oseb, ki prihajajo iz 
tujine; v zvezi s tem oziroma nujnostjo nastanitve in karantene bo NIJZ pripravil 
strokovno mnenje.

- 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.

-
Dne 30.3.2020 je bilo na vseh ravneh angažiranih 2581 pripadnikov sil za zaščito in reševanje, 
štabov CZ, občin, podpornih služb, javnih služb in drugih. 



PREKINITEV PROMETA ZARADI NARAVNIH POJAVOV

Izpostava Koper

Ob 10.45 je Luška kapitanija Koper zaprla koprsko pristanišče za ladijski promet, zaradi močne 
burje.

Izpostava Nova Gorica

Ob 6.54 je hitri cesti H4 Nanos–Ajdovščina v občini Vipava, zaradi burje, ki je v sunkih dosegala 
hitrost med 80 in 100 kilometri na uro, pričela veljati zapora prometa I. stopnje. Zapora je veljala 
za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do skupne mase 8.ton. 

Od 10. ure dalje je na cesti H4 Nanos–Ajdovščina v občini Vipava, pričela veljati zapora 
prometa II. stopnje, zaradi burje, ki v sunkih dosegala hitrost med 100 in 130 kilometri na uro. 
Zapora je veljala za počitniške prikolice, kamp prikolice, vsa vozila s ponjavami in hladilniki; če 
hitrost vetra presega 110 km/h (30 m/s), velja omejitev hitrosti za vsa vozila na 40 km/h.

Med 10.45 in 20.54 je na regionalni cesta Podnanos–Manče–Vipava veljala zapora prometa I. 
stopnje.

11.35 je na hitri cesti H4 Nanos–Selo, zaradi burje pričela veljati zapora prometa II. stopnje.

Od 21.44 dalje je na odseku regionalne ceste Selo–Ajševica–Vogrsko pričela veljati zapora 
prometa I. stopnje. 

NESREČE V CESTNEM PROMETU

Izpostava Ljubljana

Ob 17.21 se je na severni ljubljanski obvoznici med rondojem Tomačevo in razcepom 
Zadobrova osebno vozilo prevrnilo na streho. Gasilci GB Ljubljana so zavarovali kraj dogodka, 
odklopili akumulator, posuli razlite motorne tekočine, vozilo postavili na kolesa in do prihoda 
reševalcev NMP oskrbeli poškodovanega voznika.

POŽARI V OBJEKTIH

Izpostava Kranj

Ob 19.12 so v Spodnji Lipnici v občini Radovljica zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše. 
Gasilci PGD Lancovo so pogasili goreče saje, pregledali okolico dimnika in odsvetovali kurjenje 
do prihoda dimnikarske službe.

Izpostava Ljubljana

Ob 14.56 je zagorelo v dimniku stanovanjske hiše v Šeškovi ulici v Kočevju. Posredovali so 
gasilci PGD Kočevje, prezračili objekt ter okolica dimnika in dimnik pregledali s termovizijsko 
kamero. Obveščena je pristojna dimnikarska služba.

Izpostava Maribor



Ob 12.20 so gasilci PGD Poljčane ob prisotnosti policije odprli vrata stanovanja 
dvostanovanjske hiše, v kateri ni bilo stanovalcev. Pregledali so dimnik in varovali objekt, dokler 
saja niso zgorele.

Izpostava Murska Sobota

Ob 1.38 je v Ulici ob progi v Murski Soboti gorela lesena baraka velikosti 20 x 5 metrov. Požar 
so gasili gasilci PGD Murska Sobota, vendar je ogenj barako v celoti uničil. 

Izpostava Nova Gorica

Ob 15.27 so v bližini Šempetra pri Gorici, občina Šempeter-Vrtojba, gasilci PGD Šempeter in JZ 
GRD GE Nova Gorica pogasili goreče saje v dimniku stanovanjske hiše. Izpraznili so peč, 
očistili dimno tuljavo in objekt pregledali s termovizijsko kamero.

Ob 20.37 so zagorele saje v dimniku stanovanjskega objekta v kraju Plešivo v občini Brda. 
Gasilci PGD Dobrovo in GE JZ GRD Nova Gorica so pogasili požar in okolico dimnika 
pregledali s termovizijsko kamero.

Ob 21.10 je v kraju Poreče v občini Vipava zagorelo na podstrešju starejšega gospodarskega 
objekta. Gasilci PGD Vipava in Podnanos so pogasili požar, ki je zajel okoli 5 kvadratnih metrov 
ostrešja. Poškodovan del strehe so odstranili in zaščitili s ponjavo.

Ob 22.07 so gasilci PGD Drežnica posredovali v kraju Drežniške ravne v občini Kobarid, kjer so 
zagorele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Gasilci so požar pogasili ter opravili pregled 
dimniške tuljave in okolice. 

Izpostava Novo mesto

Ob 17.41 so v naselju Češča vas, občina Novo mesto, zagoreli lesni sekanci v kurilnici 
stanovanjske hiše. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Prečna so pogasili požar, izpraznili prostor 
s sekanci in prezračili prostore. Obveščene so bile pristojne službe, ki bodo ugotovile vzrok in 
višino škode. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Prečna.

Izpostava Postojna

Ob 14.14 je gorel železniški prag na progi v Sežani. Posredovali so gasilci ZGRS Sežana in 
požar pogasili.

POŽARI V NARAVI OZIROMA NA PROSTEM

Izpostava Celje

Ob 18.35 so gasilci PGE Celje posredovali v Brodarjevi ulici v Celju, kjer so pogasili goreče 
listje z dračjem. 

Izpostava Koper

Ob 16.62 je zagorela podrast na Grintovcu v občini Koper. Požar, na površini okoli 150 
kvadratnih metrov so pogasili gasilci JZ GB Koper in PGD Krkavče.

Izpostava Ljubljana

Ob 5.26 so v naselju Iška, občina IG, gasilci PGD Iška vas in Vrbljene - Strahomer, ob cesti 
pogasili manjši požar.



NENAČRTNE MOTNJE, OMEJITVE, PREKINITVE, OSKRBE

Izpostava Maribor

Ob 2.45 je na območju občine Lovrenc na Pohorju prišlo do izpada električne energije. Brez 
oskrbe z električno energijo je ostalo okoli 1414 odjemalcev. Delavci Elektro Maribor so okvaro 
odpravili.

TEHNIČNA IN DRUGA POMOČ

Izpostava Kranj

Ob 21.13 je v stanovanju na Mestnem trgu v Škofji Loki počila vodovodna cev. Gasilci PGD 
Škofja Loka so s tehničnim posegom zaprli vodo in posesali izteklo vodo.

Izpostava Ljubljana

Ob 4.44 je v Prijateljevi ulici v Ljubljani v stanovanju iztekala voda. Posredovali so gasilci GB 
Ljubljana, ki so začepili počeno cev ter posesali vodo.

Ob 5.54 je v Kersnikovi ulici v Ljubljani v stanovanju iztekala voda. Gasilci GB Ljubljana so 
zaprli ventil.

Izpostava Nova Gorica

Ob 11.20 so v Kozani, občina Brda gasilci PGD Dobrovo s tehničnim posegom preprečili 
nastajanje škode na strehi stanovanjskega objekta.

Ob 11.38 so v naselju Dolnje Cerovo, občina Brda, gasilci PGD Dobrovo nudili pomoč pri 
utrjevanju ogrožene strehe stanovanjskega poslopja.

Izpostava Ptuj

Ob 9.20 so posredovali gasilci PGD Ptuj na Rimski ploščadi na Ptuju, kjer so v stanovanju našli 
obolelo osebo. Reševalci NMP so jo reševalnim vozilom prepeljali v SB Ptuj.

II. NAPOVED ZA NASLEDNJE DNI

V torek bo na Primorskem sončno, burja bo popoldne pričela slabeti. Drugod bo dopoldne 
pretežno jasno, nato spremenljivo oblačno. Popoldne in zvečer bodo kratkotrajne krajevne 
plohe, lahko tudi snežne. Pihal bo severovzhodni veter. V sredo bo prevladovalo pretežno jasno 
vreme. Ponekod bo še pihal veter vzhodnih smeri, burja na Primorskem bo ponehala. 
V četrtek bo pretežno jasno z mrzlim jutrom. V petek se bo prehodno zmerno pooblačilo. 

III. OPOZORILO

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

Po podatkih Urada za meteorološko napoved Agencije RS za okolje, bodo zjutraj in dopoldne 
najmočnejši sunki burje predvsem v Vipavski dolini še okoli 100 km/h. 



IV. RAZMERE V GORAH

Po podatkih Agencije RS za okolje se je nevarnost snežnih plazov nad nadmorsko višino okoli 
1700 m zaradi novega snega povečala in je v Julijskih Alpah ter v zahodnih in osrednjih 
Karavankah ZNATNA, 3. stopnje, drugod po naših gorah ZMERNA, 2. stopnje, nižje pa 
MAJHNA, 1. stopnje, po evropski petstopenjski lestvici. Snežni plaz lahko sprožite manjši 
obremenitvi snežne odeje na strmejših pobočjih z napihanim snegom, s strmih pobočij se bodo 
lahko prožili tudi posamezni plazovi novega, nesprijetega snega. Na vetru izpostavljenih legah 
je nevarnost zdrsov na stari in poledeneli snežni odeji.

Ponoči je v gorah snežilo. Zapadlo je od 10 do okoli 30 cm snega, odvisno od nadmorske višine 
ter geografske lege. Največ ga je zapadlo v zahodnih in osrednjih Karavankah ter v severnem in 
osrednjem delu Julijskih Alp, drugod nekoliko manj. Pihal je veter severnih smeri, ki je delal 
zamete na južnih in zahodnih straneh grebenov in sedel. Novi sneg je mehak in v visokogorju ni 
dobro sprijet s podlago, nižje pa. Na izpostavljenih legah je spihan do stare snežne odeje, ki je 
pomrznjena in trda. 

V ponedeljek je bilo oblačno s sneženjem, ki je popoldne počasi slabelo in v noči na torek 
ponehalo. Zapadlo naj bi okoli 10 cm snega, predvsem v Julijcih lahko tudi več. Pihal bo 
severovzhodni veter. Temperatura bo pod ničlo. V torek bo sprva precej jasno, sredi dneva in 
popoldne bo nastajala kopasta oblačnost, vrhovi bodo občasno v oblakih. Mrzlo bo, pihal bo 
šibak do zmeren severovzhodnik. V sredo in četrtek bo precej jasno in mrzlo, veter bo 
razmeroma šibak.

V ponedeljek in torek bo v visokogorju zahodnih in osrednjih Karavank ter Julijskih Alp zaradi 
mraza in novega snega nevarnost ostala ZNATNA, 3. stopnje, nato se bo postopno zmanjšala. 
Povsod je treba paziti na strmejših pobočjih, zlasti na južnih in zahodnih straneh, na mestih z 
napihanim snegom. Sprva bodo možni posamezni plazovi suhega nesprijetega snega s strmih 
pobočij. Snežna odeja se bo v drugi polovici tedna zaradi otoplitve hitreje preobražala, ponoči 
pomrznila, čez dan pa se bo na prisojnih legah ojužila in prehodno labilizirala. Takrat bodo na 
južnih, strmejših pobočjih možni posamezni plazovi mokrega snega. Plazila se bo plast 
novejšega snega. 
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