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EPIDEMIJA COVID-19

1 PREGLED SITUACIJE

Do 1. 4. 2020 do 24. ure je bilo skupaj opravljenih 24.875 testiranj za koronavirus SARS-CoV-2, 
samo v tem dnevu 1.095. Okuženih je 897 oseb. Dnevni prirast obolelih je 56, dan prej jih je bilo 
39. Po podatkih iz spletne strani Koronavirus COVID-19 je hospitaliziranih 119 oseb, od tega jih 
je 29 v intenzivni negi. V tem dnevu je umrla 1 oseba, od začetka epidemije pa beležimo že 16 
smrtnih žrtev. Med obolelimi je 471 žensk in 426 moških. Oboleli po starostnih skupinah so 
predstavljeni v tabeli.

PRIJAVLJENI PRIMERI
0-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85+ SKUPAJ

MOŠKI 2 11 24 59 54 73 81 56 40 26 426
ŽENSKE 1 10 26 66 69 85 71 34 48 61 471
SKUPAJ 3 21 50 125 123 158 152 90 88 87 897

Prijavljeni primeri COVID-19 po starosti in spolu do 1. 4. 2020 do 24. ure

Po epidemioloških podatkih, zajetih do 1. 4. 2020 do 24. ure, obolele osebe prihajajo iz 
naslednjih statističnih regij: 296 iz osrednjeslovenske, 177 iz savinjske, 102 iz jugovzhodne 
Slovenije, 69 iz podravske, 61 iz gorenjske, 64 iz pomurske, 34 iz koroške, 28 iz primorsko - 
notranjske, 17 iz obalno-kraške, 18 iz zasavske, 15 iz goriške ter 9 iz posavske regije. Šest 
obolelih je tujih državljanov. 

Ključne zadeve

1. 4. 2020 beležimo eno smrtno žrtev zaradi novega koronavirusa in ponoven dnevni porast 
okuženih 
1. 4. 2020 so v DLC Roje izvedli podrobno štetje zalog osebne varovalne opreme in pozno 
zvečer sporočili končno stanje zalog.
URSZR preko Državnega logističnega centra Civilne zaščite izvaja redno delitev osebne 
varovalne opreme in drugih materialno tehničnih sredstev po prioriteti. Izdelan je bil razdelilnik 
po regijah za opremo, ki bo v petek in soboto razdeljena občinam. 



Izkaznice CZ bodo 2. 4. 2020 dobavljene v DLC Roje za nadaljno distribucijo.
Obravnava pobude podjetja Lidl Slovenija, d. o. o., za pomoč pripadnikov CZ pred trgovino in v 
njej pri izvrševanju Odloka Vlade RS o začasni in splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na 
javnih mestih in površinah. Odgovor poslala služba za stike z javnostmi.
Sestanek koordinacijske skupine MO COVID-19
Razposlano navodilo podjetja Rosenbauer, d. o. o., GEŠP, ZSPG in GZS za uporabo vgradnih 
črpalk za dekontaminacijo.
Prejeli smo zahvalo Veleposlaništva R Hrvaške za donirana sredstva.
Vlada RS je sprejela Odlok o uporabi etanola v dezifekcijskih sredstvih, s katerim se začasno 
določajo posebni pogoji glede dobaviteljev etanola; Odlok o razporejanju zdravstvenih delavcev 
in Odlok o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti. 
GEŠP enotam je bil pripravljen razdelilnik za celoobrazne maske s filtrom in za dopolnitev 
opreme.
Nacionalni inštitut za javno zdravje bo v sodelovanju z Društvom psihologov Slovenije 
vzpostavil enotno klicno številko za psihološko pomoč prebivalcem.
Zbrani podatki o prostih nastanitvenih kapacitetah za začasno nastanitev zaposlenih v 
zdravstvu, vzpostavljena evidenca in kontaktne osebe za koordinacijo.
Nadaljevale so se aktivnosti za pripravo pogodbe s podjetjem Decontex, d. o. o., za izvedbo 
dekontaminacije osebne varovalne opreme za področje zdravstva in gasilstva.

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

Poteka stalna komunikacija z DLC Roje in MZ in obveščanje prejemnikov materialno tehničnih 
sredstev in osebne varovalne opreme za sprejem blaga.
Pregledovanje pobud prostovoljcev za vključitev v aktivnosti CZ in SV in njihovo posredovanje 
praviloma na lokalno raven.
Zbiranje in obdelava ponudb za dobavo zaščitne opreme v koordinaciji z MZ in Zavodom za 
državne blagovne rezerve. 
Zbiranje podatkov o finančnih in materialnih donacijah.
Urejanje mednarodnih prevozov zaščitne opreme v Državni logistični center CZ. 
Spremljanje mednarodnih aktivnosti prek mehanizma Unije na področju civilne zaščite in 
bilateralno v sodelovanju z MZZ in drugimi pristojnimi organi (pomoč v zaščitnih sredstvih, 
repatriacija, drugo). 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.
2. 4.2020 je Poveljnik CZ RS izdal naslednje odredbe:
Odredbo o zagotovitvi začasne nastanitve in oskrbe pilotov letal, ki bodo dostavili zaščitna 
sredstva.

2. 4. 2020 je bilo na vseh ravneh angažiranih 6154 pripadnikov sil za zaščito in reševanje na 
državni regijskih in občinski ravni. 

DELOVNE IN RUDNIŠKE NESREČE

Izpostava Slovenj Gradec

Ob 12.20 se je na Ugaslih pečeh, občina Prevalje, pri padcu z delovnega odra poškodoval 
delavec. Reševalci ZRCK Ravne na Koroškem so poškodovanca na kraju oskrbeli in nato 
prepeljali v SB Slovenj Gradec.



NESREČE V CESTNEM PROMETU

Izpostava Ljubljana

Ob 15.15 sta v naselju Lavrica, občina Škofljica, trčili osebni vozili. Gasilci GB Ljubljana so 
zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorje in z vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne 
tekočine. V nesreči ni bilo poškodovanih oseb.

Izpostava Nova Gorica

Ob 15.37 sta na odseku hitre ceste Ajdovščina–Vipava, občina Vipava, trčili osebno in tovorno 
vozilo. V nesreči se je ena oseba poškodovala. Gasilci GRC Ajdovščina in PGD Postojna so 
zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom iz osebnega vozila rešili poškodovano osebo, 
vozišče z vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine in nudili pomoč pri oskrbi 
poškodovane osebe reševalcem NMP Ajdovščina. 

POŽARI V OBJEKTIH

Izpostava Brežice

Ob 19.45 je na Čatežu ob Savi, občina Brežice, gorelo v dimniku stanovanjske hiše. Požar so 
pogasili gasilci PGD Cerina in Sobenja vas.

Izpostava Celje

Ob 7.59 so na Mizarski cesti v Slovenskih Konjicah zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše. 
Gasilci PGD Slovenske Konjice so pogasili goreče saje.

Izpostava Kranj

Ob 15.38 so v naselju Podbrezje, občina Naklo, zagorele saje v dimniku stanovanjskega 
objekta. Gasilci PGD Podbrezje so požar pogasili, okolico preverili s termovizijsko kamero in 
prepovedali kurjenje do dimnikarskega pregleda.

Ob 20.14 so se v Žirovnici, občina Žirovnica, vnele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci 
GARS Jesenice in PGD Zabreznica so požar pogasili, očistili dimno tuljavo, pregledali okolico 
dimnika, prezračili prostore in odsvetovali kurjenje do prihoda dimnikarja.

Izpostava Ljubljana

Ob 1.27 so v Krumperški ulici v Domžalah gorele saje v dimniku objekta. Posredovali so gasilci 
CZR Domžale, ki so ohladili dimniško tuljavo in iz peči iznesli goreče snovi. Materialna škoda ni 
nastala.

Ob 17.50 so v Mlaki pri Kočevski Reki, občina Kočevje, gorele saje v dimniku stanovanjskega 
objekta. Gasilci PGD Kočevje in Kočevska reka so očistili dimnik ter opravili pregled s 
termovizijsko kamero.

Ob 18.37 je na Barjanski cesti v Ljubljani zagorela lesena brunarica v velikosti 4 x 3 metre. 
Požar, ki je uničil brunarico v celoti, so pogasili gasilci GB Ljubljana.

Izpostava Maribor



Ob 12.16 je v naselju Žikarce, občina Duplek, zagorelo gospodarsko poslopju v velikosti okoli 
20 x 20 metrov in v katerem je bila mizarska delavnica. Gasilci PGD Dvorje, Korena in JZ GB 
Maribor so požar, ki je objekt v celoti uničil pogasili, iz objekta rešili manjša traktorja in pred 
ognjem zavarovali sosednji objekt, na katerem je nameščena fotovoltaika.

Izpostava Nova Gorica

Ob 7.43 je v naselju Batuje, občina Ajdovščina, v proizvodni hali enega od industrijskih objektov 
tlel prah v sistemu za odsesavanje. Gasilci GRC Ajdovščina in PGD Selo so pogasili požar v 
sistemu, s termovizijsko kamero pregledali celoten sistem in objekt, prezračili prostore in sanirali 
požarišče.

Ob 7.41 so v Desklah, občina Kanal, v enem od dimnikov stanovanjskega objekta zagorele 
saje. Gasilci PGD Kanal in JZ GRD GE Nova Gorica so požar pogasili, opravili pregled 
dimniške tuljave in okolice ter odsvetovali kurjenje do pregleda dimnika s strani dimnikarja.

Ob 16.16 so se v ulici Griška pot v Ajdovščini vnele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci 
PGD Ajdovščina in Selo so pogasili tleče saje, dimnik pregledali s termovizijsko kamero in 
prezračili prostore.

Ob 18.17 so v kraju Plešivo, občina Brda, posredovali gasilci PGD Dobrovo in JZ GRD GE 
Nova Gorica, kjer so zagorele saje v enem od dimnikov stanovanjskega objeta. Požar so 
pogasili in opravili pregled z termovizijsko kamero dimnika in okolice.

Izpostava Novo mesto

Ob 18.15 je v naselju Dobruška vas, občina Škocjan, gorela manjša lesena lopa. Gasilci PGD 
Škocjan so požar pogasili in nato okolico pregledali s termovizijsko kamero.

Ob 23.27 je v Dobruški vasi, občina Škocjan, gorela baraka. Objekt velikosti šest krat štiri 
metre, ki ni bil bivalen in v katerem so bila drva, postelje, omare ter orodje, so pogasili gasilci 
PGD Škocjan, Dobrava in Tomažja vas.

POŽARI NA PROMETNIH SREDSTVIH

Izpostava Celje

Ob 22.48 je na Rogli v Zrečah zagorelo osebno vozilo. Gasilci PGD Zreče so požar pogasili, 
zavarovali kraj dogodka in z absorbentom posuli okoli 10 kvadratnih metrov politih motornih 
tekočin.

Izpostava Ptuj

Ob 6.16 je v Trdobojcih, občina Videm, gorelo osebno vozilo. Gasilci PGD Leskovec in Tržec so 
požar pogasili. Vozilo je uničeno.

POŽARI V NARAVI OZIROMA NA PROSTEM

Izpostava Brežice

Ob 15.24 je ob naselju Brezje pri Bojsnem, občina Brežice, gorelo listje in podrast. Gasilci PGD 
Globoko in Župelevec so pogasili požar na površini okoli 300 kvadratnih metrih in tako preprečili 
razširitev ognja v gozd.



Izpostava Koper

Ob 18.14 so v naselju Škocjan, občina Koper, gasilci JZ GB Koper pogasili zapuščeno kurišče.

Izpostava Kranj

Ob 16.40 so na Mlaki, občina Tržič, kljub prepovedi kurjenja kurili odpadne veje in podrast. 
Ogenj so pogasili gasilci PGD Bistrica pri Tržiču in Križe.

Ob 16.35 je ob Bleiweisovi cesti v Kranju gorela suha trava. Požar so pogasili gasilci GARS 
Kranj.

Izpostava Ljubljana

Ob 19.08 je v Tomažičevi ulici v Ljubljani zagorela skladovnica lesa. Požar na površini okoli štiri 
kvadratne metre so pogasili gasilci GB Ljubljana. 

Izpostava Maribor

Ob 15.21 je v naselju Sele pri Polskavi, občina Slovenska Bistrica, ob avtocesti zagorela trava. 
Požar na površini okoli 150 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Spodnja Polskava in 
Zgornja Polskava. 

Izpostava Murska Sobota

Ob 9.55. je v Odrancih zagorela topla greda zraven lesene ograje. Požar so do prihoda gasilcev 
že pričeli gasiti lastniki. Gasilci PGD Odranci so dokončno pogasili požar in pregledali 
pogorišče.

Izpostava Postojna

Ob 12.18 je na Planinskem polju, občina Cerknica, gorel kup vej. Ogenj so pogasili gasilci PGD 
Ivanje selo in Planina ter občana opozorilo, da je po celotni Slovenji razglašena požarna 
ogroženost.

Izpostava Ptuj

Ob 16.37 je v Žerovincih, občina Ormož, kljub prepovedi kurjenja občan kuril odpadne veje in 
podrast. Ogenj so pogasili gasilci PGD Ivanjkovci in Žerovinci. 

Ob 21.20 je v Zamušanih, občina Gorišnica, gorelo v gozdu. Gasilci PGD Zamušani so pogasili 
podrast v izmeri 80 kvadratnih metrov.

Izpostava Slovenj Gradec

Ob 18.28 je na Dobravi v občini Radlje ob Dravi gorelo v gozdu. Gasilci PGD Radlje so požar 
na težko dostopnem terenu, na površini 150 kvadratnih metrov pogasili, požarišče pa prekopali.

POŽARI V KOMUNALNIH IN DRUGIH ZABOJNIKIH

Izpostava Ljubljana

Ob 10.31 je v Verovškovi ulici v Ljubljani gorela vsebina betonskega zabojnika za smeti. Požar 
so pogasili gasilci GB Ljubljana. 



Ob 23.14 je v Mokrški ulici v Ljubljani gorel zabojnik za odpadno embalažo. Gasilci GB 
Ljubljana so požar pogasili. Zabojnik je uničen, še en zraven stoječi zabojnik za smeti pa 
poškodovan.

NESREČE Z NEVARNIMI SNOVMI

Izpostava Kranj

Ob 12.35 se je na cesti Franceta Prešerna na Jesenicah razlila nafta po parkirnem prostoru. 
Madež so očistili gasilci GARS Jesenice. 

Izpostava Trbovlje

Ob 19.00 so na Veličkovi cesti, občina Hrastnik, gasilci PGD Hrastnik, z vpojnim sredstvom 
posuli oljni madež površine velikosti dveh kvadratnih metrov.

NAJDBE NEEKSPLODIRANIH UBOJNIH SREDSTEV

Izpostava Nova Gorica

Ob 10.58 sta na območju Vrtojbe, občina Šempeter-Vrtojba, pripadnika Državne enote za 
varstvo pred NUS Severnoprimorske regije odstranila in do uničenja shranila na varno v 
vinogradu najdeno topovsko granato kalibra 75 milimetrov in mase sedmih kilogramov ter 
minometno mino mase 87 kilogramov. Obe najdbi sta italijanske izdelave iz obdobja 1. svetovne 
vojne.

Ob 18.40 so v Šempetru pri Gorici, občina Šempeter-Vrtojba, med zemeljskimi deli naleteli na 
neeksplodirano ubojno sredstvo. Pripadniki Državne enote za varstvo pred NUS 
Severnoprimorske regije so odstranili in do uničenja shranili na varno topovsko granato, 
italijanske izdelave, mase 6,5 kilograma iz obdobja 1. svetovne vojne.

TEHNIČNA IN DRUGA POMOČ

Izpostava Ljubljana

Ob 20.10 so na Rakitni, občina Brezovica pri Ljubljani, gasilci PGD Rakitna ob prisotnosti 
policije vstopili v stanovanjsko hišo in nudili pomoč reševalcem NMP Ljubljana pri oskrbi obolele 
osebe.

Izpostava Postojna

Ob 11.57 so v Sabonjah, občina Ilirska Bistrica, gasilci PGD Ilirska Bistrica s tehničnim 
posegom odprli vhodna vrata v stanovanjsko hišo in tako omogočili reševalcem NMP Ilirska 
Bistrica dostop do obolele osebe.

II. NAPOVED ZA NASLEDNJE DNI

V petek dopoldne bo še pretežno jasno, sredi dneva in popoldne se bo od severa oblačnost 
povečala. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17 °C. 
V soboto bo dopoldne delno jasno, nato pa v notranjosti Slovenije zmerno, ponekod občasno 
pretežno oblačno. Zapihal bo vzhodni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. 



Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 4, najvišje dnevne od 13 do 16, na Primorskem do 
19 °C.
V nedeljo in ponedeljek bo precej jasno. V nedeljo bo na Primorskem pihala šibka do zmerna 
burja, drugod veter vzhodnih smeri.

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

Po podatkih Urada za meteorološko napoved Agencije RS za okolje je nevarnost snežnih 
plazov nad nadmorsko višino okoli 1700 m ZMERNA, 2. stopnje, nižje pa MAJHNA, 1. stopnje 
po evropski petstopenjski lestvici. Snežni plaz lahko sprožite ob večji obremenitvi snežne odeje 
na strmejših pobočjih z napihanim snegom. Zaradi otoplitve se čez dan na prisojnih legah 
poveča nevarnost plazov mokrega snega. Na vetru izpostavljenih legah je nevarnost zdrsov na 
stari in poledeneli snežni odeji. Nižje je zaradi majhne količine snega nevarnost majhna.

Zaradi sončnega in hladnega vremena se je snežna odeja postopoma preobražala, zlasti na 
prisojnih legah je bil ta proces v torek že hitrejši. Sneg se je zlasti pod 2000 m ojužil in v 
sredogorju tudi talil, nastala je skorja. V visokogorju je zlasti v bolj senčnih legah sneg ostal suh. 
Sneg preteklega poslabšanja je marsikje spihan do stare, trde podlage. Napihan sneg je 
večinoma na južnih in zahodnih pobočjih. Vetru in soncu izpostavljene lege so trde in deloma 
poledenele.

V petek bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa se bo oblačnost povečala in nekateri vrhovi 
bodo občasno tudi v oblakih. Pihal bo šibak veter severne do jugovzhodne smeri. Temperatura 
na 1500 m bo od 1 do 4, na 2500 m pa okoli -6 °C. V soboto bo spremenljivo oblačno, več 
sonca bo dopoldne. Popoldne bodo nekateri vrhovi občasno tudi v oblakih. Pihal bo šibak do 
zmeren severni do severovzhodni veter. Temperatura na 1500 m bo od -1 do 2, na 2500 m pa 
okoli -7 °C, popoldne se bo za nekaj stopinj segrelo. V nedeljo bo sprva precej sončno, le na 
Pohorju in v vzhodnih Karavankah bo tudi zjutraj in dopoldne nekaj nizke oblačnosti. Popoldne 
bo deloma sončno, nastalo bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Pihal bo šibak do zmeren 
vzhodni veter, ki bo popoldne slabel. Na 1500 m bo sredi dneva od 1 do 5, na 2500 m pa okoli -
2 °C. V ponedeljek in torek bo sončno in topleje, ledišče se bo dvignilo nad 2500 m.
Od sobote 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. Predvsem v 
sredogorju se bo snežna odeja tudi talila. V senci se bo sneg le počasi preobražal. Zlasti zjutraj 
in zgodaj dopoldne bo na spihanih mestih nevarnost zdrsov. Hitrejšo preobrazbo snežne odeje 
pričakujemo v začetku prihodnjega tedna, ko se bo otoplilo. Povečevale se bodo razlike med 
prisojnimi in osojnimi legami. Ob pomladanski situaciji bo zjutraj in del dopoldneva nevarnost 
snežnih plazov majhna, kasneje pa se bo povečala.
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