
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

CENTER ZA OBVEŠČANJE

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 29. NOVEMBRA 2014
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Datum: 30.11.2014

POTRESI

Izpostava Novo mesto

Ob 18.41 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic Agencije Republike Slovenije za 
okolje, Urada za seizmologijo in geologijo, zabeležili šibek potresni sunek. Po preliminarnih 
podatkih je bilo žarišče potresa 86 km jugovzhodno od Ljubljane, v bližini Vinice pri Črnomlju. 
Preliminarno ocenjena magnituda potresa je bila 1,5. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa 
v širšem nadžariščnem območju ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98). 
Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci ožjega nadžariščnega območja.

POPLAVE

Izpostava Nova Gorica

Ob 1.14 so gasilci JZ GRD GE Nova Gorica v Iztokovi ulici v Kromberk, občina Nova Gorica, 
odpeljali protipoplavne vreče in vodno črpalko, ker je meteorna voda ogrožala tamkajšnji 
stanovanjski objekt.
Tekom noči pa so gasilci PGD Nova Gorica prečrpavali podtalno vodo, ki ja poplavljala kletne 
prostore gasilskega doma v Novi Gorici.

DELOVNE IN RUDNIŠKE NESREČE

Izpostava Celje

Ob 14.34 se je v Škalskih Cirkovcah, občina Velenje, voznica prevrnila s traktorjem. Gasilci 
PGD Velenje so zavarovali kraj nezgode, z avto dvigalom dvignili prevrnjen traktor, pomagali 
reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovane voznice do reševalnega vozila, posuli motorne 
tekočine ter očistili cestišče. Reševalci NMP Velenje so poškodovano voznico prepeljali v 
splošno bolnišnico Celje.



NESREČE V CESTNEM PROMETU

Izpostava Celje

Ob 7.02 sta v Goričici, občina Šentjur, čelno trčili osebni vozili. V nesreči sta dve osebi utrpeli 
telesne poškodbe. Eno osebo so reševalci NMP Celje prepeljali na zdravljenje v celjsko 
bolnišnico. Gasilci PGE Celje so zavarovali kraj prometne nesreče, poškodovanima osebama 
nudili prvo pomoč, odklopili akumulatorja na vozilih in posuli razlite motorne tekočine po 
cestišču.

Izpostava Kranj

Ob 9.10 je v naselju Čepulje, občina Kranj, osebno vozilo zdrsnilo s ceste. Gasilci JZ GRS Kranj 
so s pomočjo avtodvigala in vitla osebno vozilo dvignili in postavili nazaj na cestišče. 
Poškodovanih oseb ni bilo.

Izpostava Ljubljana

Ob 12.02 sta na ižanski cesti v občini Ig trčili osebni vozili. Gasilci GB Ljubljana so zavarovali 
kraj nesreče in eno osebno vozilo povlekli iz obcestnega jarka na cesto. V nesreči je bila 
poškodovana ena oseba, katero so reševalci NMP Ljubljana z reševalnim vozilom prepeljali v 
nadaljnjo oskrbo.

POŽARI V OBJEKTIH

Izpostava Celje

Ob 9.35 so v Malih Braslovčah, občina Braslovče, zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše. 
Posredovali so gasilci PGD Braslovče, ki so goreče saje pogasili. Materialna škoda ni nastala.

Izpostava Kranj

Ob 18.23 je v Brebovnici v občini Gorenja vas - Poljane zagorelo v kurilnici stanovanjske hiše. 
Delno so požar pogasili že stanovalci sami. Gasilci PGD Gorenja vas, Lučine in Poljane so 
požar pogasili dokončno, objekt pregledali s termo kamero in hišo prezračili.

Izpostava Maribor

Ob 3.42 je v Jurišni vasi v občini Slovenska Bistrica, gorelo v garaži ob hlevu. Posredovali so 
gasilci PGD Tinje, Zgornja Bistrica in Slovenska Bistrica ter požar pogasili. Ogenj je uničil nekaj 
kmetijskega orodja, lesen strop v garaži, nekaj slame in približno 30 kvadratnih metrov ostrešja 
s kritino.

Ob 20.27 je na ulici Ob železnici na oddelku psihiatrije v UKC Maribor zagorelo v eni od sob. 
Gasilci JZZPR Maribor in PGD Studenci so požar pogasili ogenj, prezračili sobo in ostale 
prostore ter pomagali pri evakuaciji bolnikov na varno. Poškodovanih ni bilo.



Izpostava Slovenj Gradec

Ob 18.32 je v naselju Plat, občina Mežica zagorelo gospodarsko poslopje. Posredovali so 
gasilci PGD Mežica, Črna na Koroškem, Prevalje, Ravne na Koroškem, Kotlje in KGZ Ravne na 
Koroškem. Na poslopju v izmeri 20 x 12 metrov je v celoti zgorelo ostrešje objekta in mansarda. 
Pri gašenju se je lažje poškodoval lastnik objekta. Vzrok požara in materialna škoda še nista 
znana.

POŽARI NA PROMETNIH SREDSTVIH

Izpostava Ljubljana

Ob 15.29 je pri Kranjskem Raku v občini Kamnik zagorelo tovorno vozilo. Gasilci PGD Kamnik 
in Gozd so požar pogasili, posuli cestišče z absorbcijskim sredstvom zaradi razlitega 
hidravličnega olja, odklopili akumulator na vozilu in zavarovali kraj dogodka. 
Izpostava Novo mesto

Ob 9.41 je na parkirišču bencinskega servisa v ulici Kočevje v Črnomlju zagorelo osebno vozilo. 
Požar so pred prihodom gasilcev pričeli gasiti zaposleni, dokončno pa so ga pogasili gasilci 
PGD Črnomelj. Gasilci so na vozilu odklopili akumulator, z vpojnim sredstvom posuli motorne 
tekočine, očistili asfaltno površino ter pomagali vlečni službi pri odstranitvi vozila.

POŽARI V NARAVI OZIROMA NA PROSTEM

Izpostava Celje

Ob 21.58 je pri kulturnem domu v Ločah pri Poljčanah, občina Slovenske Konjice, zagorelo v 
naravnem okolju. Gasilci PGD Loče in Slovenske Konjice so manjši požar pogasili.

POŽARI V KOMUNALNIH IN DRUGIH ZABOJNIKIH

Izpostava Ljubljana

Ob 20.55 sta na Torkarjevi ulici v Ljubljani zgorela dva komunalna zabojnika. Požar so pogasili 
gasilci GB Ljubljana.

EKSPLOZIJE

Izpostava Brežice

Ob 17.22 je v naselju Stranje, občina Krško, v stanovanjski hiši eksplodirala peč na trda goriva 
pri čemer so se poškodovale štiri osebe, ena pa je umrla na kraju nesreče. Gasilci PGE Krško 
so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč in reanimacijo poškodovanim osebam, s termo 
kamero pregledali prostore in nudili pomoč reševalnim službam. Reševalci NMP ZD Krško in ZD 
Sevnica so tri poškodovane osebe oskrbeli v zdravstvenem domu Sevnica, eno pa prepeljali v 
UKC Ljubljana. Gasilci PGD Stranje so usmerjali reševalne službe do lokacije dogodka.



NESREČE Z NEVARNIMI SNOVMI

Izpostava Ptuj

Ob 9.17 so v naselju Videm pri Ptuju, občina Videm, občani na gladini reke Dravinje opazili 
oljne madeže. Gasilci PGD Ptuj so oljne madeže posuli s sredstvom za razgrajevanje oljnih 
derivatov in preventivno pregledali strugo v dolžini okoli 1000 metrov. O dogodku so bile 
obveščene pristojne službe.

Izpostava Slovenj Gradec

Ob 19.33 so na Tolstem vrhu, občina Ravne na Koroškem, gasilci Koroškega gasilskega 
zavoda Ravne na Koroškem in PGD Ravne na Koroškem počistili razlito motorno olje po 
cestišču.

Ob 21.59 je bila v krožišču na Ravnah na Koroškem, občina Ravne na Koroškem, po cestišču 
razlita večja količina motornega olja. Posredovali so gasilci Koroškega gasilskega zavoda 
Ravne na Koroškem ter pristojne službe VOC Celje, ki so madeže posuli z vpojnimi sredstvi in 
počistili cesto.

Izpostava Brežice

Ob 10.30 so gasilci Poklicne gasilske enote Krško nadaljevali delo v bližini naselja Veliki Podlog 
v občini Krško, kjer je dan prej olje iz odvrženega soda onesnažilo potok in brežino. Opravili so 
dodatno sanacijo, pregledali območje, zamenjali pivnike in odstranili olje, ki se je nabralo čez 
noč.

TEHNIČNA IN DRUGA POMOČ

Izpostava Kranj

Ob 0.22 je v Kovorju, občina Tržič, oseba padla v odprt jašek. Gasilci PGD Bistrica pri Tržiču in 
Kovor so poškodovano osebo rešili iz jaška in jašek pokrili s pokrovom. 

Izpostava Ljubljana

Ob 10.41 so v Adamičevi ulici v Ljubljani gasilci GB Ljubljana odprli vrata stanovanja in 
pomagali reševalcem pri prenosu obolele osebe do reševalnega vozila.

Izpostava Maribor

Ob 10.09 so v naselju Celestrina, občina Maribor, gasilci PGD Malečnik odstranili vejo, ki je 
visela z drevesa na lokalno cesto.

Izpostava Postojna

Ob 13.13 so na Volaričevi ulici v Postojni, gasilci PGD Postojna nudili pomoč reševalcem NMP 
Postojna pri prenosu obolele osebe iz stanovanjskega objekta v reševalno vozilo.



Izpostava Ptuj

Ob 4.47 je v naselju Skorba, občina Hajdina, počila vodovodna cev v stanovanjskem objektu. 
Posredovali so gasilci PGD Hajdoše in iz pritličnih in kletnih prostorov izčrpali vodo.

II. NAPOVED ZA NASLEDNJE DNI

V nedeljo bo oblačno, dopoldne bo občasno deževalo v zahodni in južni ter deloma osrednji 
Sloveniji, popoldne se bodo padavine širile proti vzhodu in do večera zajele vso državo. Ob 
morju bo pihal šibak jugo, v Vipavski dolini in na Krasu pa šibka burja. 

V ponedeljek bo oblačno s padavinami. V bližini morja bodo zjutraj in dopoldne možne nevihte. 
Meja sneženja se bo lahko pozno popoldne ponekod v severni Sloveniji spustila do nadmorske 
višine okoli 400 m. Zvečer bodo padavine oslabele. Na Primorskem bo pihala zmerna burja, v 
vzhodni Sloveniji severovzhodni veter. 
V torek in sredo bo oblačno, ponekod bodo občasno še rahle, krajevne padavine. Na 
Primorskem bo suho, v sredo se bo delno zjasnilo. Pihala bo šibka do zmerna burja.


