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I. POMEMBNEJŠI DOGODKI S PODROČJA SISTEMA VARSTVA
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI DNE 9. APRILA 2019

Številka: 841-1/2019-293 - DGZR
Datum: 10. 04. 2019

DELOVNE IN RUDNIŠKE NESREČE

Izpostava Brežice

Ob 19.36 se je v naselju Mihalovec, občina Brežice, občan prevrnil z viličarjem in zaradi hudih 
poškodb na kraju dogodka umrl. Gasilci PGD Mihalovec so zavarovali kraj dogodka, odklopili 
akumulator in počistili dvorišče, gasilci PGE Krško pa so viličar s pomočjo avtodvigala dvignili, 
ga postavili na kolesa ter nudili pomoč pogrebni službi. Obveščene so bile pristojne službe.

Izpostava Ptuj

Ob 17.01 se je v naselju Bukovci, občina Markovci, pri padcu s strehe poškodoval občan. 
Poškodovanca, ki je padel z višine okoli štiri metre, so na kraju oskrbeli in prepeljali v UKC 
Maribor reševalci NMP Ptuj.

NESREČE V CESTNEM PROMETU

Izpostava Kranj

Ob 23.22 se je v Radovni v občini Gorje zgodila prometna nesreča z udeležbo osebnega vozila. 
Gasilci PGD Bled so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, na vozilu odklopili akumulator ter 
nudili pomoč reševalcem NMP pri oskrbi dveh poškodovanih oseb. 

Izpostava Ljubljana

Ob 11.55 je na cesti Sostro–Besnica v Ljubljani osebno vozilo zapeljalo s cestišča in trčilo v 
drevo. Gasilci GB Ljubljana so zavarovali kraj dogodka in odklopili akumulator na vozilu. 
Poškodovanega voznika so na kraju oskrbeli reševalci NMP Ljubljana.

Izpostava Murska Sobota

Ob 12.51 je na cesti Kapca – Hotiza v občini Lendava osebno vozilo zapeljalo s cestišča. 
Gasilci IGE Lendava so odklopili akumulator na vozilu, očistili cestišče razlitih tekočin in nudili 
pomoč delavcem vlečne službe in reševalcem NMP Lendava, ki so poškodovano voznico na 
kraju oskrbeli in prepeljali v bolnišnico.



POŽARI V OBJEKTIH

Izpostava Celje

Ob 6.02 je v naselju Spodnje Laže, občina Slovenske Konjice, zaradi zamašenih lesnih filtrov 
zagorelo v silosu z žagovino. Gasilci PGD Slovenske Konjice, Zbelovo in Loče so požar pogasili 
in izpraznili silos ter preventivno pregledali objekt.

Izpostava Ljubljana

Ob 19.22 je na Gornji poti v Brezovici pri Ljubljani gorela hrana na štedilniku v kuhinji 
stanovanja. Požar so pogasili gasilci PGD Vnanje in Notranje Gorice ter prezračili prostore. 

POŽARI NA PROMETNIH SREDSTVIH

Izpostava Kranj

Ob 7.53 je na Cesti maršala Tita na Jesenicah na parkirišču zagorelo osebno vozilo. Požar so 
pogasili gasilci GARS Jesenice.

TEHNIČNA IN DRUGA POMOČ

Izpostava Celje

Ob 15.13 so v Prušnikovi ulici v Vojniku gasilci PGD Vojnik nudili pomoč reševalcem NMP pri 
prenosu obolele osebe.

Ob 17.14 so v naselju Tičnica, občina Vitanje, gasilci PGD Vitanje nudili pomoč reševalcem 
NMP Slovenske Konjice pri prenosu obolele osebe iz stanovanja do reševalnega vozila.

Izpostava Ljubljana

Ob 20.10 so se v naselju Prazniki v občini Velike Lašče na cestišče podrla tri drevesa in ovirala 
promet. Posredovali so gasilci PGD Turjak in odstranili drevesa. 

Izpostava Maribor

Ob 11.08 so v naselju Hočko Pohorje, občina Hoče–Slivnica, gasilci GB Maribor nudili pomoč 
policiji in reševalcem NMP Maribor pri prenosu mrtve osebe.

Ob 15.58 so v Erjavčevi ulici v Mariboru gasilci GB Maribor ob prisotnosti policistov s tehničnim 
posegom odprli stanovanje in tako omogočili dostop do onemogle osebe reševalcem NMP 
Maribor, ki so obolelo osebo na kraju oskrbeli in prepeljali v UKC Maribor.

Izpostava Postojna

Ob 6.38 je na Postojnski cesti v Pivki v skladišču poslovnega objekta zaradi dotrajanosti začel 
puščati stropni radiator. Gasilci PGD Pivka so zaprli glavne ventile.

II. NAPOVED ZA NASLEDNJE DNI

V sredo bo oblačno, občasno bo deževalo. Padavine se bodo zvečer in ponoči okrepile. V 
četrtek bo oblačno in deževno. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. V petek bo 
oblačno, na Primorskem bo večinoma suho s šibko do zmerno burjo, drugod bo deževalo, meja 
sneženja se bo spustila do okoli 800 m nadmorske višine. Tudi v soboto se vreme še ne bo 
ustalilo.



III. OPOZORILO

Po podatkih Urada za meteorološko napoved Agencije RS za okolje od srede dopoldne do 
četrtka zvečer pričakujejo predvsem v vzhodni in deloma osrednji Sloveniji obilne padavine, v 
tem času lahko pade od 50 do 100 litrov dežja na kvadratni meter.

IV. RAZMERE V GORAH

Nevarnost snežnih plazov je v visokogorju večinoma ZMERNA, 2. STOPNJE, nižje pa 
MAJHNA, 1. STOPNJE. Nevarna so predvsem strmejša pobočja nad okoli 1700 metrov 
nadmorske višine, kjer se lahko že pod manjšo obremenitvijo snežne odeje sproži plaz 
napihanega snega - več zametov je na južnih in zahodnih straneh grebenov in sedel. Novi sneg 
je v visokogorju tudi razmeroma slabo sprijet s podlago, zato se lahko splazi po šibki plasti, ki je 
na stari sneženi podlagi. Spontano plazenje je malo verjetno. Razmere se zaradi sneženja 
SLABŠAJO.

Snežna odeja je v visokogorju večinoma mehka in rahla, zaradi vetra so nastali zameti, vetru 
izpostavljena mesta so spihana. Nižje, kjer dežuje, je sneg razmočen. Ker je že povsem 
preobražen in uležan, se večinoma ne plazi.

V sredo bo oblačno in megleno. Občasno bodo padavine, meja sneženja bo na nadmorski višini 
na okoli 1600 metrov. Pihal bo šibak do zmeren severovzhodnik. Jutri bo oblačno in megleno, 
padavine se bodo okrepile. V naših gorah jih bo največ na območju Karavank in Kamniško 
Savinjskih Alp. Meja sneženja bo večinoma med 1200 in 1500 metri, nižje bo proti večeru. Pihal 
bo šibak do zmeren severovzhodnik. V petek bo oblačno in megleno, padavine bodo počasi 
slabele. Meja sneženja se bo spustila pod 1000 metrov. Pihal bo zmeren do močan 
severovzhodnik. Ob koncu tedna bo hladno in zelo verjetno večinoma suho.

V naslednjih dneh bo v gorah zapadlo kar precej novega snega. Največ ga bo predvidoma na 
območju Kamniško Savinjskih Alp in zahodnih ter osrednjih Karavank, lahko tudi več kot 70 
centimetrov, drugod pa okoli 40 centimetrov. To velja za nadmorske višine nad okoli 1500 
metrov, nižje bo snega manj. Predvsem nad 1500 metrov se bo zato nevarnost snežnih plazov 
postopno POVEČALA. S strmih pobočij se bodo spontano plazili plazovi novega, nesprijetega 
snega, ob severovzhodniku bodo nastajali zameti na zahodnih in južnih straneh grebenov in 
prelazov. Novi sneg se bo v visokogorju slabše sprijel s podlago, nastala bo šibka plast, po 
kateri se bo sneg plazil. Danes je težko predvideti, od katere nadmorske višine naprej bo sneg 
že od začetka suh, nižje bo namreč povezava med starim on novim snegom boljša, zato bo 
plazenja manj.
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