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I. POMEMBNEJŠI DOGODKI S PODROČJA SISTEMA VARSTVA
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI DNE 31. MARCA 2020
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Datum: 01. 04. 2020

EPIDEMIJA COVID-19

1  PREGLED SITUACIJE

Do 30. 3. 2020 do 24.ure je bilo skupaj opravljenih 22.474 testiranj za koronavirus SARS-CoV-
2, kar je 1.125 več kot prejšnji dan (do 29. 3. 2020 – 21.349). 814 testov je bilo pozitvnih, 
okuženi sta 802 osebi. Razlika je nastala zaradi oseb, ki so bile testirane večkrat in oseb, pri 
katerih je bil test opravljen v tujini. Dnevni prirast obolelih je 46, dan prej jih je bilo 26. Po 
podatkih iz spletne strani Koronavirus COVID-19 je hospitaliziranih 119 oseb, od tega jih je 28 v 
intenzivni negi. Do 30. 3. 2020 do 24. ure je umrlo 13 oseb.

Med obolelimi je 415 žensk in 387 moških. Oboleli po starostnih skupinah so predstavljeni v 
tabeli.

Prijavljeni primeri COVID-19 po starosti in spolu do 31. 3. 2020 do 24.ure

STAROSTNA 
SKUPINA (let) Moški Ženske SKUPAJ

0-4 1 1 2
5-14 11 9 20
15-24 21 24 45
25-34 57 59 116
35-44 53 61 114
45-54 62 81 143
55-64 75 64 139
65-74 49 32 81
75-84 33 36 69
85+ 25 48 73
SKUPAJ 387 415 802



Glede na epidemiološke podatke zajete 30 .3. 2020 ob 24.uri, obolele osebe prihajajo iz 
naslednjih statističnih regij: 270 iz osrednjeslovenske, 158 iz savinjske, 98 iz jugovzhodne 
Slovenije, 64 iz podravske, 54 iz gorenjske, 39 iz pomurske, 34 iz koroške, 28 iz primorsko-
notranjske, 17 iz obalno-kraške, 14 iz zasavske, 11 iz goriške ter 9 iz posavske regije. Šest 
obolelih je tujih državljanov. Epidemiološka obravnava potrjenih primerov je v teku. 

Ključne zadeve
- 30.3.2020 sta bila dva nova smrtna primera povezana s COVID-19.
- Ogled linije in postopkov za dekontaminacijo zaščitne opreme.
- V pripravi je predlog sprememb predpisov za nagrajevanje prostovoljcev, ki sodeljujejo pri 

izvajanju ukrepov ob pojavu COVID-19.
- Potekajo aktivnosti za oskrbo ranljivih skupin.
- 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, oseb, ki bodo sprejeti v karanteno in oseb, ki bodo po 
končanem zdravljenju odpuščeni iz bolnišnic.

- URSZR zbira ponudbe za dobavo zaščitne opreme in jih posreduje Zavodu za blagovne 
rezerve. 

- Izdelava začasnih izkaznic pripadnikov CZ in drugih operativnih sestavov poteka. Prevzem 
bo organiziran po seznamih v DLC Roje.

- 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

- Poteka 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.
- 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.
- Pregled in evidentiranje 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.

31. 3. 2020 je bilo na vseh ravneh angažiranih 4133 pripadnikov sil za zaščito in reševanje, od 
tega 144 na ravni države (Štab CZ, podporne službe, DLRC Roje, Karitas itd.), 62 na ravni 
regije (Štab CZ, podpora in logistika) in 3927 na ravni občin (občinski štabi CZ, občine, GEŠP, 
druge gasilske enote, RKS, javne službe in drugi). 



DELOVNE IN RUDNIŠKE NESREČE

Izpostava Ljubljana

Ob 19.33 se je v Prevojah pri Šentvidu, občina Lukovica, v skladišču podjetja Hofer zgodila 
delovna nesreča, kjer je viličar delavki poškodoval nogo. Do prihoda reševalcev NMP 
Domžale so gasilci CZR Domžale poškodovanki nudili prvo pomoč. Reševalci so jo nato 
prepeljali v bolnico.

PREKINITEV PROMETA ZARADI NARAVNIH POJAVOV 

Izpostava Nova Gorica 

Med 0.20 in 4.16 je na regionalni cesti Podnanos–Manče–Vipava veljala zapora prometa I. 
stopnje zaradi burje, ki je v sunkih dosegala hitrost od 80 do 100 kilometrov na uro. Zapora 
je veljala za počitniške prikolice, hladilnike in vsa vozila s ponjavami do skupne mase 8. ton

Ob 15.26 je prenehala veljati zapora prometa II. stopnje, zaradi burje, ki je v sunkih dosegala 
hitrost med 100 in 130 kilometrov na uro, na odseku HC med razcepom Nanos in priključkom 
Ajdovščina v občini Vipava, ki je pričela veljati 30. 3. 2020, ob 20.35. Zapora je veljala za 
počitniške prikolice, vsa vozila s ponjavami in hladilniki, če hitrost vetra presega 110 km/h, velja 
omejitev hitrosti za vsa vozila na 40 km/h. 

Ob 5.25 je prenehala veljati zapora prometa I. stopnje, zaradi burje, ki je v sunkih dosegala 
hitrost od 80 do 100 kilometrov na uro, na odseku regionalne ceste Selo–Ajševica–Vogrsko v 
občini Nova Gorica, ki je pričela veljati 31. 3. 020 ob 21.44. Zapora je veljala za počitniške 
prikolice, hladilnike in vsa vozila s ponjavami do skupne mase 8. ton. 

NESREČE V CESTNEM PROMETU

Izpostava Koper

Ob 23.21 se je v Novi vasi nad Dragonjo, občina Piran, zgodila prometna nesreča, v kateri se je 
tovorno vozilo naslonilo na hišo in poškodovalo klimatsko napravo na fasadi. Gasilci JZ GB 
Koper so nudili razsvetljavo in zagozdenemu tovornjaku nudili pomoč pri vzvratni vožnji.

POŽARI V OBJEKTIH

Izpostava Celje

Ob 9.37 je v Okonini v občini Ljubno zagorelo na balkonu stanovanjske hiše. Ogenj se je razširil 
na fasado in ostrešje. Gasilci PGD Okonina, Radmirje in Ljubno ob Savinji so požar omejili in 
pogasili ter pregledali objekt. Uničenih je okoli 20 kvadratnih metrov ostrešja. 

Ob 14.57 je v Prijateljevi ulici v Šentjurju zagorelo ostrešje pri dimniku stanovanjske hiše. 
Gasilci PGD Šentjur in Slivnica so požar omejili in pogasili ter pregledali okolico. Uničenih je 
okoli 50 kvadratnih metrov ostrešja in poškodovana mansarda hiše.

Ob 15.04 je v Šeščah pri Preboldu v občini Prebold zagorelo ostrešje pri dimniku stanovanjske 
hiše. Gasilci PGD Šešče, Prebold-Dolenja vas-Marija Reka in Matke so požar omejili in pogasili.

Izpostava Ljubljana



Ob 12.43 so ulici Pod gozdom v Ljubljani goreli odpadki v svetlobnem jašku kletnega okna. 
Požar so pogasili gasilci GB Ljubljana. 

Ob 13.45 so na Trzinski cesti v Loki pri Mengšu, občina Mengeš, gorele saje v dimniku objekta. 
Požar so pogasili gasilci PGD Loka pri Mengšu.  

Ob 16.21 je v Kovačičevi ulici v Ljubljani, zaradi varjenja nad silosi krmil, delček vara padel na 
vrh krmil in zanetil požar. Delavci so pred prihodom gasilcev požar delno pogasili. Gasilci GB 
Ljubljana so dokončno pogasili in odstranili okoli kubični meter krmil z vrha silosa. 

Izpostava Novo mesto

Ob 15.03 je v Gosjakovi ulici v Novem mestu zagorelo v industrijskem objektu velikosti 50 x 50 
metrov. Požar so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novo mesto. 

Izpostava Postojna

Ob 22.10 so v naselju Slivje, občina Hrpelje-Kozina, zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše. 
Gasilci PGD Materija in ZGRS Sežana so pogasili goreče saje in očistili dimnik.

POŽARI V NARAVI OZIROMA NA PROSTEM

Izpostava Ljubljana

Ob 11.34 je zagorela trava ob Mlinski cesti v Domžalah. Požar na površini okoli 1.5 hektara so 
pogasili gasilci CZR Domžale in PGD Jarše-Rodica.

Ob 13.19 so ob cesti med Verdom in Štampetovim mostom gorele smrekove veje. Manjši požar 
so pogasili gasilci PGD Verd.

POŽARI V KOMUNALNIH IN DRUGIH ZABOJNIKIH

Izpostava Ljubljana

Ob 23.36 je v Ulici 28.maja v Ljubljani zagorel zabojnik za odpadke. Požar so pogasili policisti, 
gasilci GB Ljubljana pa so zabojnik še zalili z vodo.

NAJDBE NEEKSPLODIRANIH UBOJNIH SREDSTEV

Izpostava Nova Gorica

Ob 8.40 sta pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS Severnoprimorske regije v 
Kromberku, občina Nova Gorica, odstranila in spravila na varno najdeno topovsko granato, 
kalibra 75 mm, teže 7 kg, italijanske izdelave in topovsko granato, kalibra 75 mm, mase 5,5 kg, 
francoske izdelave. Obe nevarni najdbi izvirata iz obdobja 1. svetovne vojne.

Ob 8.54 sta pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS Severnoprimorske regije v Volčji 
Dragi, občina Renče-Vogrsko, odstranila in spravila na varno do uničenja najdeno topovsko 
granato, kalibra 75 mm, mase 7 kg, italijanske izdelave iz obdobja 1. svetovne vojne.



Ob 9.21 sta pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS Severnoprimorske regije v 
Kromberku, občina Nova Gorica, odstranila in spravila na varno do uničenja najdeno topovsko 
granato, kalibra 75 mm, mase 7 kg, italijanske izdelave iz obdobja 1. svetovne vojne.

Ob 12.42 sta pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS Severnoprimorske regije 
posredovala v Čiginju, občina Tolmin, kjer so delavci pri gradbenih in zemeljskih delih naleteli 
na več kosov ubojnih sredstev. Odstranila sta in spravila na varno do uničenja 5 kosov različnih 
kalibrov, v skupni teži 64,24 kg, italijanske, nemške in avstrijske izdelave iz obdobja 1. svetovne 
vojne.

Ob 13.28 sta pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS Severnoprimorske regije v 
Ročinju, občina Kanal ob Soči, odstranila in spravila na varno do uničenja topovsko granato, 
kalibra 87 mm, mase 6,67 kg, italijanske izdelave iz obdobja 1. svetovne vojne.

Izpostava Slovenj Gradec

Ob 15.21 je v naselju Legen v občini Slovenj Gradec občan med gradbenimi deli naletel na 
neeksplodirano ubojno sredstvo. Posredovali so pripadniki Državne enote za varstvo pred NUS 
Zahodnoštajerske in Ljubljanske regij. Nevarno najdbo so uničili v bližnjem kamnolomu v 
prisotnosti policije. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

TEHNIČNA IN DRUGA POMOČ

Izpostava Celje

Ob 12.25 so v Škapinovi ulici v Celju gasilci PGE Celje s tehničnim posegom odprli vhodna 
vrata stanovanja, v katerem se je nahajala onemogla oseba.

Ob 21.09 je v Ulici XIV. divizije v Celju zaradi počene cevi iztekala voda po stanovanju. Gasilci 
PGE Celje so s tehničnim posegom vstopili v stanovanje in zaprli vodo na ogrevalnem sistemu.

Izpostava Koper

Ob 11.35 so v Kidričevi ulici v Kopru gasilci JZ GB Koper ob prisotnosti policije s tehničnim 
posegom odprli vrata stanovanja, v katerem se je nahajala mrtva oseba.

II. NAPOVED ZA NASLEDNJE DNI

V sredo bo pretežno jasno, čez dan bo predvsem v vzhodnih krajih občasno zmerno oblačno. 
Ponekod bo še pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 10, na 
Primorskem do 12 °C. 

V četrtek bo večinoma jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do -2, ob morju malo nad 
0, najvišje dnevne od 10 do 15 °C.

V petek se bo čez dan od severa prehodno nekoliko pooblačilo. 

V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, na Primorskem bo pihala šibka burja. 



III. OPOZORILO

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

IV. RAZMERE V GORAH

Nevarnost snežnih plazov je nad nadmorsko višino okoli 1700 m ZMERNA, 2. stopnje, nižje pa 
MAJHNA, 1. stopnje. Snežni plaz lahko sprožiteob večji obremenitvi snežne odeje na strmejših 
pobočjih z napihanim snegom. Na vetru izpostavljenih legah je nevarnost zdrsov na stari in 
poledeneli snežni odeji.Nižje je zaradi majhne količine snega nevarnost majhna.
Vrhnja plast snega, ki je zapadel v nedeljo in ponedeljek, je mehka, a je sneg marsikje spihan 
do stare, trde podlage. Napihan sneg je večinoma na južnih in zahodnih pobočjih. Vetru 
izpostavljene lege so trde in deloma poledenele.
V sredo bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj plitve kopaste oblačnosti, nekateri vrhovi 
bodo lahko občasno v oblakih. Pihal bo večinoma šibak veter severnih smeri. Temperatura bo 
pod ničlo. V četrtek bo pretežno jasno s kakšnim plitvim kopastim oblakom. V visokogorju bo 
pihal šibak severozahodnik, nižje šibak veter južne do zahodne smeri. Ledišče se bo čez dan 
dvignilo do nadmorske višine okoli 1400 m. V petek bo sprva precej jasno, nato se bo oblačnost 
povečala. Vrhovi bodo občasno v oblakih. Veter bo šibak. Še nekoliko topleje bo, ledišče bo 
predvidoma na nadmorski višini okoli 1800 m. Ob koncu tedna se bo nadaljevalo suho vreme.
Nevarnost snežnih plazov se v naslednjih dneh ne bo kaj dosti spreminjala. Od petka dalje se 
bo zaradi nekoliko toplejše zračne mase in ob sončnem vremenu snežna odeja na prisojnih 
legah čez dan ojužila in ponoči pomrznila. nastajala bo skorja. V senci se bo sneg le počasi 
preobražal. Zlasti zjutraj in zgodaj dopoldne bo na spihanih mestih nevarnost zdrsov.
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