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EPIDEMIJA COVID-19

1  PREGLED SITUACIJE

Do 2. 4. 2020 do 24. ure je bilo skupaj opravljenih 25.921 testiranj za koronavirus SARS-CoV-2, 
samo v tem dnevu 1.064. Okuženih je 934 oseb. Dnevni prirast obolelih je 37, dan prej jih je bilo 
56. Po podatkih iz spletne strani Koronavirus COVID-19 je hospitaliziranih 112 oseb, od tega jih 
je 30 v intenzivni negi, odpuščenih jih je bilo 5. 2.4. 2020 so umrle 4 osebe, od začetka 
epidemije pa skupno 20 smrtnih žrtev. Med obolelimi je 495 žensk in 439 moških, od tega 128 
zaposlenih v zdravstvu, 177 oskrbovancev in 35 zaposlenih v DSO. 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 25 60 54 75 85 57 43 27 439
ŽENSKE 1 10 26 68 72 88 74 37 52 67 495
SKUPAJ 3 21 51 128 126 163 159 94 95 94 934

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

Po epidemioloških podatkih, zajetih do 2. 4. 2020 do 24. ure, obolele osebe prihajajo iz 
naslednjih statističnih regij: 304 iz osrednjeslovenske, 187 iz savinjske, 105 iz jugovzhodne 
Slovenije, 72 iz pomurske, 71 iz podravske, 62 iz gorenjske, 35 iz koroške, 29 iz primorsko-
notranjske, 19 iz obalno-kraške, 19 iz zasavske, 15 iz goriške ter 10 iz posavske regije. Šest 
obolelih je tujih državljanov. 



Ključne zadeve
- U

RSZR preko Državnega logističnega centra Civilne zaščite izvaja redno delitev osebne 
varovalne opreme in drugih materialno tehničnih sredstev po prioriteti. 46 respiratorjev je bilo 
danes razdeljeno slovenskim bolnišnicam. 

- N
IJZ je izdal obvestilo o ravnanju za potnike, ki vstopajo v Slovenijo in jim je odrejena 
karantena ali izolacija.

- Prejeli smo obvestilo kitajskega zunanjega ministrstva o donaciji zaščitne opreme. Letalo iz 
Chingdao (Kitajska) naj bi v Slovenijo prispelo v soboto 4.4.2020 – donacija mesta 
Shanghai.

- Z
aradi večjega števila ne nujnih klicev na številko 112 so bile TV hiše naprošene, naj 
informirajo občane, da je številka 112 namenjena za klic v sili, ostale informacije glede 
COVID-19 pa lahko dobijo na klicnem centru 080 1404.

- M
DDSZ je problem reševanja glede izvajanja Odredbe poveljnika CZ za aktiviranje kuharjev, 
ki niso pripadniki CZ, predalo v reševanje MO.

- Usklajevanje navodil za uporabo celo obraznih mask s filtrom med URSZR in Centrom za 
klinično toksikologijo in farmacijo.

- Ažuriranje kontaktnih podatkov županov in poveljnikov občinskih štabov CZ.
- V času izrednih razmer družba Butan plin omogoča brezplačno dostavo plina v zeleni 

jeklenki na dom.

2  POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH / KLJUČNI POUDARKI 

3. 4. 2020 je bilo na vseh ravneh angažiranih 6348 pripadnikov sil za zaščito in reševanje in 
javnih služb na državni regijskih in občinski ravni. 

URSZR, poveljnik CZ RS

- 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.

- Z
biranje  in obdelava ponudb za dobavo zaščitne opreme v koordinaciji z MZ in Zavodom za 
državne blagovne rezerve. 

- Z
biranje podatkov o finančnih in materialnih donacijah.

- U
rejanje mednarodnih prevozov zaščitne opreme v Državni logistični center CZ. 

- S
premljanje 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). 

- U
RSZR 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.



DELOVNE IN RUDNIŠKE NESREČE

Izpostava Ljubljana

Ob 11.14 je v podjetju KGŽ, kovinska galanterija d.o.o. v Podgorici, občina Dobrepolje, 
zaposleni pri pripravi pištole za lakiranje razneslo cev ter ji pri tem nekaj laka odneslo v oko. 
Poškodovano osebo so oskrbeli reševalci NMP UKC Ljubljana ter jo prepeljali v bolnišnično 
oskrbo. 

REŠEVANJA OBOLELIH OSEB

Izpostava Brežice

Ob 8.39 je poletel helikopter SV v spremstvu dežurne ekipe HNMP Brnik v Krško in iz ZD Krško 
v UKC Ljubljana prepeljal obolelo osebo. 

Izpostava Ljubljana

Ob 14.30 je posadka helikopterja SV z dežurno ekipo HNMP Brnik prepeljal pacienta iz UKC 
Ljubljana v SB Trbovlje.

NESREČE V CESTNEM PROMETU

Izpostava Ljubljana

Ob 18 10 se je v Ulici Ivana Pengova v Domžalah poškodoval mlajši kolesar. Posredovali so 
gasilci CZR Domžale. 

POŽARI V OBJEKTIH

Izpostava Celje

Ob 19.01 se je v Verpetah, občina Vojnik, v stanovanju kadilo iz grelnika vode. Gasilci PGD 
Frankolovo in Vojnik so izklopili elektriko ter pregledali in prezračili prostore.

Ob 20.41 so na Žički cesti v Slovenskih Konjicah zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše. 
Posredovali so gasilci PGD Slovenske Konjice, ki so pogasili požar in preventivno pregledali 
ostale prostore.

Izpostava Kranj

Ob 21.20 je na Stari cesti v Naklem v stanovanjski hiši ob kaminu zagorelo v okolici dimnika. 
Gasilci PGD Naklo, GARS Kranj, Podbrezje in Duplje so požar, ki je zajel tudi del ostrešja, 
pogasili, prezračili objekt in iznesli pogorel material.

Izpostava Ljubljana

Ob 14.27 je ob Barjanski cesti v Ljubljani gorela baraka velikosti 5 x 4 metre. Posredovali so 
poklicni gasilci GB Ljubljana in požar pogasili.



Ob 21.35 je v naselju Gabrovčec, občina Ivančna Gorica, zagorelo v kleti stanovanjskega 
objekta. Požar so pogasili gasilci PGD Stična, Zagradec na Dolenjskem in Krka.

Ob 23.13 je na ulici Zvezda v Ljubljani gorela lesena vrtna uta. Požar, ki je vrtno uro v celoti 
uničil, so pogasili gasilci PGD Ljubljana Šentvid in GB Ljubljana.

POŽARI NA PROMETNIH SREDSTVIH

Izpostava Slovenj Gradec

Ob 18.33 je v naselju Straže, občina Mislinja, zagorelo na pnevmatikah tovornega vozila. 
Gasilci PGD Mislinja so požar pogasili in s termovizijsko kamero pregledali vozilo.

POŽARI V NARAVI OZIROMA NA PROSTEM

Izpostava Kranj

Ob 12.47 se je kadilo iz kupa smeti v gozdu pri naselju Pevno, občina Škofja Loka. Gasilci PGD 
Stara Loka so smeti pogasili z vodo. 

Ob 18.25 so gasilci PGD Bled  ob blejski obvoznici pogasili več kupov zelenega odpada, ki je 
nenadzorovano gorel. 

Ob 22.38 so v naselju Podkočna, občina Jesenice, kljub prepovedi občani kurili odpadni les. 
Ogenj so pogasili gasilci GARS Jesenice.

Izpostava Ljubljana

Ob 9.42 je v naselju Zapotok v občini Ig ob leseni brunarici in na obrobju gozda gorelo odpadno 
vejevje. Posredovali so gasilci PGD Golo, ki so pogasili požar. 

Ob 12.25 sta po Vovarjem v občini Kamnik gorela podrast in grmičevje v velikosti okoli dva 
hektara. Požar so pogasili gasilci PGD Nevlje, Kamnik in Gozd.  

Ob 13.58 so gasilci PGD Komenda pogasili goreče smeti pri Planinskem domu Podboršt v 
občini Komenda.

Gasilcem ni bilo potrebno posredovati saj je šlo za nadzorovano kurjenje. Na kraju je bila tudi 
policija.

Ob 18.31 so v Iški v občini Ig gasilci PGD Iška vas pogasili kup sena na površini okoli 30 
kvadratnih metrov. 

Ob 19.50 je v naselju Zagradec pri Grosupljem, občina Grosuplje, gorela podrast. Požar na 
površini okoli pet kvadratnih metrov so pogasili PGD Zagradec pri Grosupljem, Malo Mlačevo, 
Veliko Mlačevo in Gatina.

Ob 20.25 je v naselju Nemška vas, občina Ribnica, gorel kup odpadkov. Požar so pogasili 
gasilci PGD Ribnica.



Izpostava Maribor

Ob 14.43 so gasilci JZ GB Maribor pogasili manjši kup vejevja ob Preradovičevi ulici v Mariboru.

Ob 17.58 so gasilci JZ GB Maribor v bližini pokopališča Dobrava v Mariboru pogasili odpadno 
vejevje v gozdu, v velikosti okoli 400 kvadratnih metrov. 

Ob 18.28 so gasilci JZ GB Maribor pogasili požar v Dvorjanah v občini Maribor. Goreli sta suha 
trava in podrast na površini okoli 400 kvadratnih metrov. 

Izpostava Novo mesto

Ob 15.57 je v naselju Zavrh, občina Trebnje, na obrobju gozda gorelo odpadno vejevje, od 
koder se je požar razširil v gozd. Gasilci PGD Sela pri Šumberku in Veliki Gaber so omejili in 
pogasili požar na površini okoli 300 kvadratnih metrov. O dogodku so bile obveščene pristojne 
službe.

Ob 17.44 je v bližini naselja Sovinek, občina Semič, gorela trava. Gasilci PGD Semič so omejili 
in pogasili požar na površini okoli 200 kvadratnih metrov. O dogodku so bile obveščene 
pristojne službe.

Izpostava Slovenj Gradec

Ob 12.35 je ob cesti Črneče–Gorče, občina Dravograd, prišlo do požara v naravnem okolju. 
Gasilci PGD Črneče so požar pogasili.

Ob 19.15 je v naselju Gorče v občini Dravograd ob cesti gorela trava. Posredovali so gasilci 
PGD Črneče, ki so požar v velikosti 150 kvadratnih metrov pogasili.

POŽARI V KOMUNALNIH IN DRUGIH ZABOJNIKIH

Izpostava Ljubljana

Ob 23.00 je na Groharjevi ulici v Kamniku gorelo v zabojniku za mešane odpadke. Požar so 
pogasili gasilci PGD Kamnik in Duplica.

NESREČE Z NEVARNIMI SNOVMI

Izpostava Trbovlje

Ob 12.11 so delavci CGP Kisovec nevtralizirali razlite motorne tekočine in očistili cestišče po 
prometni nesreči na Trgu revolucije v Trbovljah.

NAJDBE NEEKSPLODIRANIH UBOJNIH SREDSTEV

Izpostava Nova Gorica

Ob 9.03 sta na Vojkovi cesti v Novi Gorici pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS 
Severnoprimorske regije odstranila najdeno topovsko granato, kalibra 80 mm avstrijske 
izdelave, teže 6.7 kg, iz obdobja 1. svetovne vojne.



TEHNIČNA IN DRUGA POMOČ

Izpostava Ljubljana

Ob 14.00 so gasilci PGD Kamnik s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja na Bistriški cesti 
v Šmarci v občini Kamnik in omogočili vstop reševalcem NMP Kamnik do obolele osebe. Osebo 
so prepeljali v nadaljnjo oskrbo z reševalnim vozilom.

Izpostava Maribor

Ob 12.31 so poklicni gasilci GB Maribor posredovali v naselju Dogoše v Mariboru, kjer so v 
bližini nogometnega igrišča na sprehajalni poti odrezali večjo debelejšo vejo, ki je ogrožala 
stavbo in mimoidoče.

Izpostava Nova Gorica

Ob 12.36 so v Ulici  Marija Kogoja v Novi Gorici gasilci JZ GRD GE Nova Gorica nudili pomoč 
reševalcem NMP pri oskrbi obolele osebe.

II. NAPOVED ZA NASLEDNJE DNI

V soboto bo povečini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Zapihal bo vzhodni do 
severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 
16, na Primorskem do 19 °C.

V nedeljo bo pretežno jasno. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, drugod veter 
vzhodnih smeri. Jutranje temperature bodo od -2 do 4, na Primorskem od 5 do 10, najvišje 
dnevne od 14 do 18, na Goriškem in ob morju okoli 20 °C.

V ponedeljek in torek bo jasno. Še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem pa šibka burja. V 
zatišnih legah bo zjutraj možna slana.

III. OPOZORILO

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