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EPIDEMIJA COVID-19

1.  PREGLED SITUACIJE

Do 31. 3. 2020 do 24. ure je bilo skupaj opravljenih 23.762 testiranj za koronavirus SARS-CoV-
2, kar je 1.288 več kot prejšnji dan. 855 testov je bilo pozitivnih, okuženih je 841 oseb. Razlika 
je nastala zaradi oseb, ki so bile testirane večkrat, tri osebe pa so bile testiranje v tujini. Dnevni 
prirast obolelih je 39, dan prej jih je bilo 46. Po podatkih iz spletne strani Koronavirus COVID-19 
je hospitaliziranih 119 oseb, od tega jih je 31 v intenzivni negi. V tem dnevu sta umrli 2 osebi, od 
začetka epidemije pa je skupaj umrlo 15 oseb. 

Med obolelimi je 440 žensk in 401 moški. Oboleli po starostnih skupinah so predstavljeni v 
tabeli.

STAROSTNA 
SKUPINA (let) Moški Ženske SKUPAJ

0-4 1 1 2
5-14 11 10 21
15-24 21 26 47
25-34 57 62 119
35-44 54 66 120
45-54 69 82 151
55-64 77 69 146
65-74 53 34 87
75-84 33 40 73
85+ 25 50 75
SKUPAJ 401 440 841

Prijavljeni primeri COVID-19 po starosti in spolu do 31.3.2020 do 24. ure



Po epidemioloških podatkih, zajetih do 31. 3. 2020 do 24. ure, obolele osebe prihajajo iz 
naslednjih statističnih regij: 278 iz osrednjeslovenske, 163 iz savinjske, 99 iz jugovzhodne 
Slovenije, 66 iz podravske, 58 iz gorenjske, 51 iz pomurske, 34 iz koroške, 28 iz primorsko-
notranjske, 17 iz obalno-kraške, 18 iz zasavske, 14 iz goriške ter 9 iz posavske regije. Šest 
obolelih je tujih državljanov. Epidemiološka obravnava potrjenih primerov je v teku. 

Ključne zadeve

- 31.3.2020 sta bila dva nova smrtna primera povezana s COVID-19.
- URSZR preko Državnega logističnega centra Civilne zaščite izvaja redno delitev osebne 

varovalne opreme in drugih materialno tehničnih sredstev po prioriteti.
- URSZR zbira podatke o nastanitvenih kapacitetah za morebitno nastanitev bolnikov, 

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

- Izdelava začasnih izkaznic pripadnikov CZ in drugih operativnih sestavov poteka, prevzem 
je organiziran po seznamih v DLC Roje.

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

rezerve. 
- URSZR zbira podatke o finančnih in materialnih donacijah podjetij in samostojnih 

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

zaščite.
- URSZR spremlja in izvaja mednarodne aktivnosti prek mehanizma Unije na področju 

civilne zaščite ter bilateralno (pomoč v zaščitnih sredstvih, repatriacija, drugo), v 
sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve in drugimi pristojnimi organi.

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

- Poteka stalna komunikacija z DLC Roje in MZ.
- Obveščanje prejemnikov materialno tehničnih sredstev in osebne varovalne opreme za 

sprejem pripravljenih sredstev, tudi v koordinaciji z MZ.
- Začasna namestitev obolelih oseb. 
- Oskrba ranljivih skupin in dogovori za šivanje zaščitnih mask po občinah.
- Pregledovanje pobud prostovoljcev za vključitev v aktivnosti CZ in SV in njihovo 

posredovanje, praviloma na lokalno raven.
- Zagotavljanje nastanitve za osebe, ki se po zdravljenju ne morejo vrniti v domače 

okolje. 
- Oskrba 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.
- Sprejem donacij 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.

1. 4. 2020 je bilo na vseh ravneh angažiranih 2976 pripadnikov sil za zaščito in reševanje, od 
tega 139 na državni ravni, 70 na regijski in 2767 na občinski.



DELOVNE IN RUDNIŠKE NESREČE

Izpostava Ljubljana

Okoli 17.00 je v Češnjicah v Tuhinju, občina Kamnik, pri delu v gozdu hlod stisnil krajana in mu 
poškodoval nogo in rebra. Reševalci NMP Kamnik so ga oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana. 
O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

Izpostava Ptuj

Ob 18.23 se je na Vinskem vrhu, občina Ormož, pri podiranju drevesa huje poškodoval 
domačin. Gasilci PGD Miklavž pri Ormožu so pomagali reševalcem NMP pri oskrbi in prenosu 
ponesrečenca do helikopterja SV. Helikopter ga je prepeljal v UKC Maribor. 

NESREČE V CESTNEM PROMETU

Izpostava Ljubljana

Ob 8.10 so na Ljubljanski cesti v Domžalah trčila osebno vozilo in motorist-poštar. Gasilci CZR 
Domžale so zavarovali kraj dogodka, reševalci NMP pa so oskrbeli poškodovanega.

POŽARI V OBJEKTIH

Izpostava Murska Sobota

Ob 2.05 je v Dobrovniku zagorela drvarnica v velikosti 25 kvadratnih metrov. Požar se je razširil 
na sobo in ostrešje stanovanjske hiše. Požar so pogasili gasilci PGD Dobrovnik, PGD Žitkovci 
in Strehovci.

Ob 17.34 je v kraju Dokležovje, občina Beltinci, zagorela kuhinjska napa. Požar so domačini 
zadušili z mokrimi krpami. Posredovali so gasilci PGD Dokležovje, ki so odklopili kuhinjsko napo 
jo iznesli na prosto in prezračili prostore.

Izpostava Nova Gorica

Ob 15.12 so gasilci PGD Idrija v Cankarjevi ulici v Idriji pogasili dimniški požar v stanovanjski 
hiši, očistili dimno tuljavo ter pregledali dimnik in okolico s termovizijsko kamero.

Izpostava Postojna

Ob 10.25 se je v Orehku, občina Postojna, kadilo v kurilnici stanovanjskega objekta. Gasilca 
PGD Slavina sta pregledala peč in dimnik ter ugotovila, da tli leseni špirovec v bližini dimnika ter 
ga pogasila. Odsvetovala sta kurjenje do sanacije nastale situacije.

Ob 17.30 se je v Planini, občina Postojna, na podstrešju župnišča kadilo v bližini dimnika. 
Gasilci PGD Planina so s termovizijsko kamero odkrili žarišče v lesenem podu ob dimiku, ga 
skupaj z dimnikarjem odprli in pogasili.



Izpostava Trbovlje

Ob 13.44 je zagorelo v dimniku stanovanjske hiše na Cesti Otona Župančiča v Zagorju ob Savi. 
Posredovali so gasilci PGD Zagorje, pogasili goreče saje, s termovizijsko kamero pregledali 
okolico dimnika in izmerili morebitno prisotnost ogljikovega monoksida v objektu.

POŽARI V NARAVI OZIROMA NA PROSTEM

Izpostava Brežice

Ob 14.10 je v bližini naselja Kerinov Grm, občina Krško, gorelo v naravnem okolju. Posredovali 
so gasilci PGE Krško, ki so goreče mešane odpadke pogasili.

Ob 22.54 je zagorelo v naravi v kraju Šutna, občina Krško. Pred prihodom gasilcev PGE Krško, 
PGD Kostanjevica na Krki in Podbočje na požarišče, je bil požar pogašen. Zagorelo je na 
površini okoli 1000 kvadratnih metrov. Gasilci so pregledali okolico požara.

Izpostava Celje

Ob 17.02 je gorele trava med vojaškim skladiščem in železniško progo na Bukovžlaku v občini 
Celje. Požar, ki je zajel okoli 500 kvadratnih metrov trave in grmičevja, so pogasili gasilci PGE 
Celje, PGD Teharje in PGD Trnovlje.

Izpostava Koper

Ob 9.37 so gasilci JZ GB Koper posredovali v naselju Zgornje Škofije, občina Koper. Z vodo so 
zalili kurišče, kjer je lastnik kuril vejevje pred dvema tednoma.

Ob 17.04 so v Šaredu nad Izolo gasilci JZ GB Koper in PGD Izola pogasili okoli 1000 kvadratnih 
metrov trave.

Izpostava Ljubljana

Ob 12.38 je v naselju Borovnica, občina Borovnica, gorel kup odpadnega vejevja, ogenj pa se je 
razširil tudi po travniku. Posredovali so gasilci PGD Borovnica, ki so pogasili požar v velikosti 
okoli 40 kvadratnih metrov. Na kraju je bila prisotna tudi policija.

Ob 21.14 so na Trati v Kočevju gasilci PGD Kočevje pogasili manjši kup odpadkov. 

Izpostava Maribor

Ob 0.58 so tlele smeti v podjetju Surovina v Lahovi ulici v Mariboru. Posredovali so gasilci JZ 
GB Maribor, PGD Razvanje in Radvanje ter požar pogasili, premetali in polili smeti.

Ob 17.04 so gasilci JZ GB Maribor in PGD Bohova pogasili okoli 200 kvadratnih metrov 
odpadkov in smeti v Spodnjih Hočah v občini Hoče-Slivnica.

Izpostava Murska Sobota

Ob 11.03 je v naselju Dokležovje, občina Beltinci, zagorela živa meja v dolžini okoli tri metre. 
Požar so začeli gasiti stanovalci, dokončno pa so ga pogasili gasilci PGD Dokležovje.



Izpostava Novo mesto

Ob 21.50 je pred naseljem Sovinek, občina Semič, gorela suha trava ob gozdu. Gasilci PGD 
Semič so pogasili okoli 300 kvadratnih metrov goreče suhe trave in preprečili razširitev ognja v 
gozd.

Izpostava Postojna

Ob 14.52 je med Sežano in Orlekom v občin Sežana gorela trava in grmičevje. Požar na 
površini okoli pol hektara so pogasili gasilci ZGRS in PGD Sežana.

Izpostava Trbovlje

Ob 10.54 so gasilci PGD Hrastnik mesto na pohodni poti med Hrastnikom in Brnico, občina 
Hrastnik, pogasili kurišče, ki so ga neznanci kljub prepovedi kurjenja, pustili nezavarovanega.

POŽARI V KOMUNALNIH IN DRUGIH ZABOJNIKIH

Izpostava Ljubljana

Ob 22.59 je na Celovški cesti v Ljubljani pod nadstrešnico bloka gorelo šest zabojnikov za 
komunalne odpadke. Požar, ki je poškodoval nadstrešnico in uničil vse zabojnike, so pogasili 
gasilci GB Ljubljana. 

NESREČE Z NEVARNIMI SNOVMI

Izpostava Maribor

Ob 12.42 je v naselju Rošnja, občina Starše, ob dostavi kurilnega olja prišlo do razlitja okoli 50 
litrov po asfaltni površini. Posredovali so gasilci GB Maribor, ki so razlito olje počistili in 
nevtralizirali z vpojnim sredstvom. Posledic za okolje ni.

Izpostava Ptuj

Ob 18.49 je na Dobravi, občina Ormož, iz vozečega vozila iztekalo motorno olje. Gasilci PGD 
Ormož so motorno olje v dolžini okoli 200 metrov počistili.

NAJDBE NEEKSPLODIRANIH UBOJNIH SREDSTEV

Izpostava Nova Gorica

Ob 7.42 je na območju Kromberka v občini Nova Gorica sprehajalka ob gozdni poti opazila 
neeksplodirano ubojno sredstvo. Posredovala sta pripadnika Državne enote za varstvo pred 
NUS Severnoprimorske regije in odstranila na varno dve topovski granati kalibra 75 mm, 
skupne mase 14 kg, italijanske izdelave iz obdobja 1. svetovne vojne.

Ob 12.46 sta pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS Severnoprimorske regije 
odstranila v Kromberku v občini Nova Gorica najdene 3 topovske granate kal. 75 mm, 6 
topovskih vžigalnikov kal. 75 mm ter topovski vžigalnik kal.100 mm, skupne teže 25,3 kg, 
italijanskega izvora iz 1. svetovne vojne.



TEHNIČNA IN DRUGA POMOČ

Izpostava Brežice

Ob 10.53 so v Naselju heroja Maroka v Sevnici gasilci PGD Sevnica nudili pomoč reševalcem 
NMP Sevnica pri prenosu obolele osebe iz večstanovanjskega objekta v reševalno vozilo.

Ob 13.04 so v Naselju heroja Maroka v Sevnici gasilci PGD Sevnica nudili pomoč reševalcem 
NMP Sevnica pri prenosu obolele osebe iz reševalnega vozila v večstanovanjski objekt.

Izpostava Kranj

Ob 17.34 se je nahajala v stanovanju na Triglavski cesti v Radovljici onemogla oseba. Gasilci 
PGD Radovljica so s tehničnim posegom odprli vrata stanovanje in omogočili reševalcem NMP 
dostop do osebe.

Izpostava Ljubljana

Ob 10.47 so v Rašiški ulici v Ljubljani gasilci GB Ljubljana ob prisotnosti policije s tehničnim 
posegom odprli vhodna vrata stanovanja v prvem nadstropju večstanovanjske stavbe in 
reševalcem NMP Ljubljana omogočili dostop do preminule osebe.

Ob 12.27 so v Kolarjevi ulici, občina Ljubljana, gasilci GB Ljubljana, s tehničnim posegom odprli 
vrata stanovanja in tako omogočili dostop reševalcem do obolele osebe.

Ob 17.51 so gasilci GB Ljubljana nudili pomoč reševalcem NMP Ljubljana pri prenosu obolele 
osebe iz stanovanja do reševalnega vozila na Beblerjevem trgu v Ljubljani.

Izpostava Maribor

Ob 7.16 so gasilci JZ GB Maribor s tehničnim posegom odprli vrata v stanovanje, v katerem je 
bila obolela oseba. Predali so jo reševalcem NMP Maribor.

Izpostava Nova Gorica

Ob 15.25 so gasilci JZ GRD GE Nova Gorica dostavili v naselje Mercinje v občini Nova Gorica 
večje število vreč s peskom, za utrditev strehe na stanovanjski hiši, ki jo je odkril močan veter 
predhodne dni.

Izpostava Postojna

Ob 16.58 je v Starem trgu, občina Loška Dolina, voda zalivala klet stanovanjskega objekta. 
Gasilci PGD Stari trg so izčrpali okrog tri kubične metre vode ter poiskali vzrok iztekanja. 
Okvaro na dovodu pitne vode ob objektu so odpravili delavci komunalnega podjetja.

II. NAPOVED ZA NASLEDNJE DNI

V četrtek bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15 °C. 

V petek bo dopoldne pretežno jasno, sredi dneva in popoldne se bo od severa oblačnost 
povečala. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 0, ob morju okoli 2, najvišje dnevne od 12 
do 17 °C. 



V soboto bo dopoldne precej jasno, nato pa v notranjosti Slovenije zmerno, ponekod občasno 
pretežno oblačno. Zapihal bo vzhodni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V 
nedeljo bo pretežno jasno in malenkost hladneje.

III. OPOZORILO

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