
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

URAD ZA OPERATIVO

Center za obveščanje Republike Slovenije 

Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana

T: 01 471 33 22
F: 01 431 81 17 
E: gp.dgzr@urszr.si
www.sos112.si

Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 2399229000, TRR: 01100-6370191114

DNEVNI INFORMATIVNI BILTEN

I. POMEMBNEJŠI DOGODKI S PODROČJA SISTEMA VARSTVA
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI DNE 11.APRILA 2019 

Številka: 841-1/2019-301 - DGZR
Datum: 12. 04. 2019

POTRESI

Ob 22.12 so po podatkih Urada za seizmologijo Agencije RS za okolje seizmografi državne 
mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 2,4 v bližini Brežic, 81 km vzhodno od 
Ljubljane. Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci občin Brežice, Krško, Šentjernej in 
Kostanjevica na Krki. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla IV. stopnje po 
evropski potresni lestvici (EMS-98).

POPLAVE 

Izpostava Celje

Ob 11.29 je v Maistrovi ulici v Celju v poslovno stavbo pritekla meteorna voda. Gasilci PGE 
Celje so vodo izčrpali in očistili prostor.

Izpostava Ljubljana

Ob 8.28 je v Eipprovi ulici v Ljubljani meteorna voda zalila kletne prostore zapuščenega objekta. 
Gasilci GB Ljubljana so izčrpali okoli 20 kubičnih metrov meteorne vode.

Izpostava Maribor

Ob 9.03 so v Bresternici, občina Maribor, gasilci GB Maribor s PVC folijo začasno prekrili del 
strehe objekta in preprečili zamakanje meteorne vode.

Ob 13.03 je v naselju Kočno ob Loznici, občina Slovenska Bistrica, zaradi neočiščenih odtokov 
meteorna voda poplavila kletne prostore objekta. Gasilci PGD Laporje so očistili odtoke in 
izčrpali vodo iz prostorov.

Ob 15.23 je v naselju Rošpoh–Del, občina Kungota, meteorna voda poplavila objekt. Gasilci 
PGD Spodnja Kungota so vodo izčrpali.



Ob 18.19 je v Šentilju v Slovenskih goricah, občina Šentilj, meteorna voda zalila klet v 
stanovanjski hiši. Gasilci PGD Šentilj v Slovenskih goricah so vodo izčrpali.

Izpostava Novo mesto

Ob 7.48 je na Glavni cesti v Mirni meteorna voda zalila kletne prostore poslovnega objekta. 
Gasilci PGD Mirna so s pomočjo potopnih črpalk iz prostora izčrpali okoli 35 kubičnih metrov 
vode.

Izpostava Ptuj

Ob 19.20 je reka Dravinja poplavila lokalno cesto Koritno–Lešje v občini Majšperk.

NESREČE V CESTNEM PROMETU

Izpostava Brežice

Ob 22.19 sta na cestni relaciji Stara vas–Bizeljsko, občina Brežice, trčila osebno in kombinirano 
vozilo. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili bateriji, iztekle motorne tekočine 
posuli z vpojnimi sredstvi, nudili potrebno razsvetljavo in s cestišča odstranili odpadle dele vozil.

Izpostava Celje

Ob 20.11 sta v Zidanem Mostu v občini Laško trčila avtobus in osebno vozilo. Gasilci PGE Celje 
in PGD Laško so zavarovali kraj dogodka, pregledali območje nesreče, preprečili iztekanje 
goriva iz avtobusa in ga prečrpali, razsvetljevali kraj dogodka, stabilizirali avtobus, odklopili 
akumulatorja na vozilih in iz osebnega vozila s tehničnim posegom izvlekli mrtvo osebo ter 
nudili pomoč policiji, avto vleki in vzdrževalcem cest pri sanaciji kraja nesreče. Reševalci NMP 
Laško so štiri poškodovane osebe prepeljali v SB Celje. 

Izpostava Kranj

Ob 14.58 je v naselju Račeva, občina Žiri, voznik izgubil nadzor nad vozilom in trčil v drugo 
osebno vozilo. Gasilci PGD Škofja Loka in Dobračeva so poškodovano osebo, ki je bila izven 
vozila oskrbeli do prihoda reševalcev NMP Škofja Loka. Gasilci so zavarovali kraj dogodka, 
odklopili akumulatorja, posuli iztekle motorne tekočine z vpojnimi sredstvi, nudili pomoč Policiji 
in cestni službi ter reševalcem pri prenosu osebe v helikopter Slovenske vojske, s katerim je bil 
v spremstvu dežurne ekipe HNMP na Brniku prepeljan v UKC Ljubljana.

Izpostava Ljubljana

Ob 6.50 je na avtocesti pri uvozu na počivališče Lom osebno vozilo trčilo v prikolico tovornega 
vozila. Štiri osebe so se poškodovale. Gasilci so Dolnji Logatec in GB Ljubljana so iz vozila rešili 
ukleščenega voznika, pomagali reševalcem NMP ZD Logatec in UKC Ljubljana pri oskrbi in 
prenosu poškodovanih ter očistili cestišče izteklih motornih tekočin.

Ob 11.36 je v Sejmiški ulici v Domžalah na prehodu za pešce voznik z osebnim vozilom zbil 
kolesarko. Poleg reševalcev NMP in policije so posredovali tudi gasilci CZR Domžale. Nudili so 
pomoč reševalcem pri prenosu poškodovanke in zavarovali kraj dogodka. Reševalci so 
poškodovanko prepeljali v UKC Ljubljana.



Izpostava Maribor

Ob 16.00 je v naselju Rošpoh - Del, občina Kungota, osebno vozilo zdrsnilo s cestišča. Gasilci 
PGD Spodnja Kungota so med vračanjem z druge intervencije naleteli na vozilo, ki je zdrsnilo s 
cestišča in ga potegnili na cesto.

Izpostava Murska Sobota

Ob 19.45 je v naselju Janžev Vrh, občina Radenci, voznica osebnega vozila zapeljala s cestišča 
in se prevrnila na bok. Poškodovano voznico so s tehničnim posegom rešili gasilci PGD Gornja 
Radgona, ki so še zavarovali kraj dogodka, nudili razsvetljavo, odklopili akumulator, vozilo 
postavili nazaj na kolesa, očistili cestišče in pomagali reševalcem ZD Gornja Radgona pri 
prenosu poškodovanke.

POŽARI V OBJEKTIH

Izpostava Celje

Ob 10.57 je zagorelo v dimniku v znanem gostišču na Mariborski cesti v Celju. Gasilci PGE 
Celje in PGD Gaberje so požar pogasili.

Izpostava Koper

Ob 19.26 so gasilci JZ GB Koper in PGD Osp intervenirali v Podgorju, občina Koper, kjer so se 
vnele saje v dimniku stanovanjske hiše. Pogasili so požar pogasili, delno odprli steno, ker se je 
vnela tudi greda ter prezračili prostore.

Izpostava Kranj

Ob 21.02 je prišlo do dimniškega požara v stanovanjskem objektu v naselju Sveti Duh, občina 
Škofja Loka. Posredovali so gasilci PGD Virmaše-Sveti Duh, ki so počakali, da je ogenj v 
dimniku ugasnil, nato so izpraznili peč in očistili dimnik. Lastniku so prepovedali kurjenje do 
prihoda dimnikarja. Opravili so pregled okolice dimnika s termovizijsko kamero in pregled kletnih 
prostorov. V požaru je prišlo do manjše poškodbe na strehi objekta.

Izpostava Ljubljana

Ob 15.30 so v ulici Prečna pot na Vrhniki gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD 
Vrhnika so pogasili goreče saje in pregledali dimnik. 

Izpostava Novo mesto

Ob 23.34 so v naselju Sovinek, občina Semič, gasilci PGD Semič omejili in pogasili požar 
ostrešja manjšega stanovanjskega objekta. Vzrok in višino škode bodo ocenili pristojni.

Izpostava Postojna

Ob 15.36 so na Ljubljanski cesti na Rakeku, občina Cerknica, v dimniku večstanovanjske 
stavbe gorele saje. Gasilci PGD Rakek so na kraju dogodka počakali do izgoretja saj in s 
termovizijsko kamero pregledali celoten objekt. Stanovalec je poklical dimnikarja, ki bo dimnik 
očistil in pregledal.



Ob 20.05 je na Lokavski cesti v Divači, občina Divača, občanka opazila dim iz industrijske hale. 
Gasilci PGD Senožeče in Divača ter ZGRS Sežana so ugotovili napako na kotlu za pelete, 
iznesli žerjavico, očistili kurišče, prezračili prostore in lastniku prepovedali nadaljnje kurjenje do 
odprave napake.

POŽARI NA PROMETNIH SREDSTVIH

Izpostava Ljubljana

Ob 16.04 je na počivališču Lukovica v smeri Celja zagorelo v kabini manjšega tovornega vozila. 
Do prihoda gasilcev PGE Domžale in PGD Blagovica so požar pogasili prisotni z ročnimi 
gasilniki. Gasilci so pregledali kabino in odklopili akumulator na vozilu.

POŽARI V KOMUNALNIH IN DRUGIH ZABOJNIKIH

Izpostava Celje

Ob 14.41 je na Dečkovi cesti v Celju na sejmu zagorel koš za smeti. Gasilci PGE Celje so požar 
pogasili.

NESREČE Z NEVARNIMI SNOVMI

Izpostava Celje

Ob 18.10 je prišlo do razlitja kurilnega olja v večstanovanjski stavbi v Libojah, občina Žalec. 
Gasilci PGE Celje in PGD Kaseze Liboje so razlito tekočino prečrpali v posodo ter kurilnico 
posuli z absorbentom.

Izpostava Ljubljana

Ob 12.05 je bila Podpeška cesta v občini Brezovica onesnažena s hidravličnim oljem, ki je 
izteklo iz poškodovanega vozila za odvoz komunalnih odpadkov. Nekaj olja se je izlilo tudi v 
potok Drobtinka. Gasilci GB Ljubljana ter PGD Brezovica in Vnanje Gorice so na potok namestili 
pivnike in lovilna črevesa, delavci komunalnega podjetja pa so očistili cestišče.

Ob 19.10 so v Vnanjih Goricah v potoku Drobtinka opazili pene. Gasilci PGD Vnanje Gorice in 
Notranje Gorice-Plešivica so pregledali strugo vodotoka, postavili pivnike in ugotovili, da pene 
izvirajo iz čistilne naprave ter, da so na vodi tudi sledi hidravličnega olja, ki je izteklo v 
dopoldanskem času iz delovnega stroja.

NAJDBE NEEKSPLODIRANIH UBOJNIH SREDSTEV

Izpostava Postojna

Ob 15.03 je v naselju Bač, občina Ilirska Bistrica, občan pri podiranju starega zidu naletel na 87 
plamenskih detonatorjev Jugoslovanske izdelave. Posredovala sta pripadnika Državne enote za 
varstvo pred NUS Ljubljanske regije, ki sta nevarno najdbo uničila na kraju. Gasilci PGD 
Knežak so zavarovali kraj dogodka. O dogodku so bile obveščene vse pristojne osebe in 
službe.



TEHNIČNA IN DRUGA POMOČ

Izpostava Celje

Ob 10.11 je v naselju Vrba na cesti relacije Dobrna–Socka, občina Dobrna, preko cestišča 
ležalo podrto drevo. Gasilci PGD Dobrna so drevo razžagali in odstranili.
Ob 12.46 so v Poženelovi ulici v Laškem gasilci PGD Laško zaprli glavni vodovodni ventil v 
kopalnici stanovanja, kjer je iz poškodovane pipe tekla voda.

Izpostava Kranj

Ob 11.35 so v Ulici Janeza Puharja v Kranju osebe ostale ujete v kabini okvarjenega dvigala. 
Gasilci JZ GRS Kranj so jih s tehničnim posegom rešili iz kabine, izklopili dvigalo iz obratovanja 
in obvestili pristojni servis.

Izpostava Ljubljana

Ob 18.03 so v ulici Zvezda v Ljubljani gasilci GB Ljubljana vstopili v stanovanje, kjer se je 
nahajala nepokretna oseba.

Ob 19.12 so gasilci GB Ljubljana na Celovški cesti v Ljubljani iz pokvarjenega dvigala rešili tri 
osebe.

Ob 20.15 so v Prušnikovi ulici v Ljubljani gasilci GB Ljubljana ob prisotnosti policistov odprli 
vrata stanovanja, v katerem se je nahajala mrtva oseba.

Ob 22.32 je v Jesenju, občina Litija, iztekala voda pred hišnim priključkom stanovanjske hiše. 
Gasilci PGD Hotič so zaprli dva ventila ter preprečili iztekanje pitne vode.

Izpostava Maribor

Ob 14.29 so v Ulici Štravhovih v Mariboru gasilci GB Maribor v prisotnosti policije s tehničnim 
posegom odprli vrata stanovanja, kjer so našli mrtvo osebo.

Izpostava Novo mesto

Ob 6.47 je na Trubarjevi cesti v Šentjerneju počila vodovodna cev in je voda zalila klet 
stanovanjske hiše. Gasilci PGD Šentjernej so izčrpali približno 40 kubičnih metrov vode.

II. NAPOVED ZA NASLEDNJE DNI

V petek bo oblačno, občasno se bodo pojavljale manjše padavine, ki bodo slabele. Meja 
sneženja bo na nadmorski višini okoli 800 metrov. Na Primorskem, kjer bo pihala šibka burja, 
bo večinoma suho. Tudi ponekod v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri. V soboto bo na 
Primorskem zmerno do pretežno oblačno in suho, pihala bo večinoma šibka burja. Drugod bo 
pretežno oblačno, še bo možna kakšna kaplja dežja. 
V nedeljo bo pretežno oblačno, predvsem v vzhodni polovici Slovenije bo občasno rahlo 
deževalo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. V ponedeljek bo zmerno do pretežno oblačno 
in povečini suho.

III. RAZMERE V GORAH



Po podatkih Urada za meteorologijo Agencije RS za okolje je nevarnost snežnih plazov v 
visokogorju večjega dela naših gora nad nadmorsko višino okoli 1800 m ZNATNA, 3. stopnje, 
nižje pa večinoma MAJHNA, 1. STOPNJE. Nevarna so predvsem strmejša pobočja nad okoli 
1800 metri nadmorske višine, kjer se lahko že pod manjšo obremenitvijo snežne odeje sproži 
plaz novega snega, lahko se spontano sprožijo tudi posamezni plazovi nesprejetega novega 
snega. Nižje je stara snežna odeja večinoma uležana in preobražena in zato stabilna.

Od srede je v visokogorju osrednjih in vzhodnih Julijskih Alp, v Karavankah in Kamniško 
Savinjskih Alpah skupno zapadlo tudi do 70 cm snega. Novi sneg je mehak in rahel. Zaradi 
vetra so nastali zameti, ki so predvsem na zahodnih in južnih straneh grebenov in sedel. Vetru 
izpostavljena mesta so spihana. Nižje, kjer je deževalo, je sneg razmočen. Ker je že povsem 
preobražen in uležan, se večinoma ne plazi.

V petek bo oblačno in megleno. Občasno bo ponekod še rahlo snežilo, a količina bo 
zanemarljiva in ne bo vplivala na lavinske razmere. Pihal bo šibak do zmeren severovzhodnik. 
V soboto bo oblačno in ponekod megleno ter brez omembe vrednih padavin. Še bo pihal veter 
vzhodnih smeri. Podobno vreme bo tudi v nedeljo. Morda se bo oblačnost trgala v zahodnih 
Julijskih Alpah. V ponedeljek se bo nekoliko razjasnilo predvsem v zahodnem delu naših gora.

Snežna odeja se bo zaradi nizkih temperatur in oblačnega in meglenega vremena le počasi 
sesedala. Veter bo prenašal sneg in delal zamete na južnih in zahodnih straneh grebenov in 
sedel. Prihodnji teden se bo ob delnih razjasnitvah in dotoku nekoliko toplejšega zraka sneg 
začel hitreje preobražati in sesedati, snežna odeja pa se bo postopno stabilizirala, nastajala bo 
skorja predvsem na osončenih legah.
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