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PRILOGA 1

Številka: 844-4/2018-4
Ljubljana, dne 14. 06. 2018
EVA /

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE 
SLOVENIJE
gp.gs@gov.si

ZADEVA: ČISTOPIS - Prvo poročilo o ukrepanju in posledicah močnega neurja s točo 
in poplavami v vzhodnem delu Republike Slovenije dne 8. junija 2018 – predlog za 
obravnavo 
1. Predlog sklepov vlade: 
Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 21/13 in 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17)) je 
Vlada Republike Slovenije na ….. seji dne .........., pod ………. točko dnevnega reda sprejela 
naslednji

S K L E P

1. Vlada Republike Slovenije se je seznanila s Prvim poročilom o ukrepanju in posledicah 
močnega neurja s točo in poplavami v vzhodnem delu Republike Slovenije dne 8. junija 
2018.

2. Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da je bilo aktiviranje gasilcev, Civilne zaščite in 
drugih reševalnih služb ter pristojnih javnih gospodarskih družb na vseh ravneh 
upravljanja pravočasno, njihovo delovanje pa organizirano, prizadevno in učinkovito. 
Vlada Republike Slovenije vsem navedenim izreka posebno priznanje za njihovo pomoč 
in požrtvovalnost.

3. Vlada Republike Slovenije nalaga Ministrstvu za obrambo, Upravi RS za zaščito in 
reševanje, da do 6. julija 2018 pripravi končno poročilo o ukrepanju in posledicah 
močnega neurja s točo in poplavami v vzhodnem delu Republike Slovenije dne 8. junija 
2018, vključno z višino neposrednih stroškov intervencij, katerih povračilo bo Vlada 
Republike Slovenije zagotovila iz proračunske rezerve.

                                                                                           mag. Lilijana Kozlovič
                                                                                      GENERALNA SEKRETARKA  
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Prejmejo:
– Ministrstvo za finance, 
– Ministrstvo za obrambo,
– Ministrstvo za okolje in prostor,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– Poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije
– Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje
2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v 
državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
- Darko But, generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
Agencija RS za okolje je pravočasno napovedala nevarnost neurja, ki ga ni bilo mogoče 
preprečiti. V javnosti je bilo pravočasno in močno izpostavljeno sporočilo o prihajajočem 
izrednem padavinskem dogodku.

Sile za zaščito, reševanje in pomoč, občine in javne službe so se pravočasno odzvale na 
nesrečo in z učinkovitim ukrepanjem preprečile še hujše posledice. Na posameznih 
območjih sanacija še poteka.

Močno neurje s točo in poplavami so povzročili poškodbe na stvareh in v tekoči kmetijski 
proizvodnji. Po poročilu občine Črnomelj je bilo poškodovanih 1.944 stanovanjskih hiš, 50 
industrijskih objektov, 12 javnih zavodov, 2.723 gospodarskih in drugih objektov ter 9 
objektov kulturne dediščine. Po poročilu občine Semič je bilo poškodovanih 96 objektov, 
sprožil pa se je tudi manjši zemeljski plaz v naselju Semič.

V intervenciji je sodelovalo 3.144 pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč ter drugih 
služb in organizacij, od tega 2.849 gasilcev iz domačih gasilskih zvez in iz Posavske, 
Ljubljanske, Gorenjske, Savinjsko-šaleške, Notranjske, Zasavske, Celjske in Dolenjske 
regije, pripadniki Civilne zaščite in Rdečega križa ter delavci Cestnega podjetja Novo mesto 
in podjetja Elektro Ljubljana. Sodelovali so tudi gasilci iz Republike Hrvaške.

Čistopis gradiva je pripravljen ob upoštevanju dogovorov na seji vlade ter prispevka 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem 
in naslednjih treh letih DA

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim 
redom Evropske unije

NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij
NE
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d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega 
načrtovanja

 razvojne politike na ravni programov po 
strukturi razvojne klasifikacije programskega 
proračuna

 razvojne dokumente Evropske unije in 
mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
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I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
prihodkov državnega 
proračuna 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
prihodkov občinskih 
proračunov 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
odhodkov državnega 
proračuna 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
odhodkov občinskih 
proračunov
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
obveznosti za druga 
javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Ime 

proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv 
ukrepa, projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime 
proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv 
ukrepa, projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t + 1
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SKUPAJ
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Gradivo ne povzroča dodatnih proračunskih izdatkov.
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
- Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
- Združenju občin Slovenije ZOS: NE
- Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
- v celoti,
- večinoma,
- delno,
- niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Skladno s sedmim odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 
64/12 in 10/14) javnost ni bila povabljena k sodelovanju, ker gre za predlog sklepa vlade.

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije 
o normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                                     Andreja Katič
                                                       MINISTRICA

Poslano:
- naslovniku,
- URSZR.
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PRVO POROČILO
O UKREPANJU IN POSLEDICAH MOČNEGA NEURJA S TOČO IN POPLAVAMI V 

VZHODNEM DELU REPUBLIKE SLOVENIJE DNE 8. JUNIJA 2018

1. UVOD

Močno neurje s točo in poplavami je v Republiki Sloveniji dne 8. junija 2018 prizadelo 
Dolenjsko, Pomursko, Podravsko, Zahodnoštajersko in Zasavsko regijo. Poročilo zajema 
splošno vremensko situacijo in izdana opozorila v navedenem obdobju, opis posledic, odziv 
pristojnih organov in reševalnih služb, obveščanje javnosti in trenutno stanje. 

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (v nadaljevanju URSZR) je poročilo 
pripravila na podlagi poročila Agencije Republike Slovenije za okolje, Urada za 
meteorologijo in hidrologijo (v nadaljevanju ARSO), Izpostave URSZR Novo mesto in občin 
Črnomelj in Semič.

2. VREMENSKA SITUACIJA 

2.1 Splošna vremenska slika
V petek, 8. junija, je bilo nad večjim delom Evrope območje enakomernega zračnega tlaka, 
brez izrazitih ciklonov in anticiklonov. Prek Italije se je proti Jadranu in zahodnemu Balkanu 
pomikalo višinsko jedro hladnega in vlažnega zraka. V prizemni plasti ozračja je južno od 
naših krajev nastalo plitvo ciklonsko območje. Zaradi omenjenega procesa so nevihte nad 
severnim delom Jadrana nastajale že zgodaj zjutraj in dosegle tudi zahod Slovenije. Ozračje 
nad Panonsko nižino in osrednjim Balkanom se je čez dan ob sončnem vremenu pregrelo in 
popoldne so vzhodno od dinarske pregrade začele nastajati močne nevihte, ki so z 
višinskimi južnimi vetrovi potovale proti severu. 

2.2 Opozorila
Prvo opozorilo pred burnim vremenskim dogajanjem je Državna meteorološka služba izdala 
8. junija ob 9. uri, naslednje pa ob 18.45. Dopoldne je bilo v sistemu Meteoalarm izdano 
opozorilo oranžne stopnje za štiri regije (brez severozahodne), popoldne pa je bilo za 
jugovzhodno in severovzhodno regijo opozorilo pred močnimi nevihtami dvignjeno v najvišjo, 
rdečo stopnjo.
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Slika 1: Zemljevid izdanih opozoril glede na vremenskih pojav in stopnjo opozorila 8. junija

2.3 Višina padavin

V močnih nevihtah na vzhodu Slovenije je padlo precej padavin, na posameznih območjih 
nad 50 mm (slika 3). Mnogo manj padavin je bilo v osrednjem in zahodnem delu Slovenije, 
ponekod manj kot 10 mm. Večinoma so bile padavine v nalivih, ki so bili ponekod izjemno 
siloviti, marsikje jih je spremljala toča (preglednica Napaka! Zaznamek ni definiran.).
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Slika 2. Skupna višina padavin od 8. junija zjutraj do 9. junija zjutraj v večjem delu Slovenije 
in bližnji okolici. Z barvno lestvico je prikazana ocena na podlagi radarskih meritev, številčne 
vrednosti na zemljevidu pa so vrednosti meritev samodejnih postaj. 

merilna postaja višina 
padavin

dolžina 
intervala čas konca povratna 

doba

Murska Sobota 42 20 21.20 50

Jeruzalem 36 25 21.10 50

Lendava 56 75 22.40 25

Dobliče pri Črnomlju 25 10 16.10 25

Krško NEK 66 160 23.40 10

Planina v Podbočju 56 110 23.20 10

Lendava 30 20 21.45 10
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Rogaška Slatina 24 15 19.35 10

Šmarje pri Jelšah 23 20 19.25 5

Ptuj 19 15 20.20 5

Kočevske Poljane 17 10 17.50 5

Šmarje pri Jelšah 16 10 22.35 5

Metlika 21 20 21.05 2

Novo mesto 19 15 17.05 2

Preglednica 1. Najmočnejši izmerjeni nalivi po povratni dobi 8. junija na samodejnih merilnih 
postajah. Podani so višina padavin v milimetrih, dolžina intervala v minutah, čas konca 
intervala in ocenjena povratna doba v letih. 

3. POSLEDICE

Močno neurje s točo in poplavami je povzročilo poškodbe na stvareh in v tekoči kmetijski 
proizvodnji.

V Občini Črnomelj je neurje zajelo več naselij, najmočnejše je bilo v Obrhu pri Dragatušu, 
Brezniku, Tanči Gori, Selih pri Dragatušu, Dragovanji vasi, Kanižarici, Blatniku, Dobličah, 
Zajčjem Vrhu, Jelševniku, Stražnjem Vrhu, Talčjem Vrhu, Rodinah, Selih pri Otovcu, 
Rožancu, Petrovi vasi, Mihelji vasi, Ručetni vasi, Dolnji Paki, Svibniku, Griču pri Dobličah in v 
samem mestu Črnomelj.

Neurje s točo je razkrilo in razbilo strehe na javnih zavodih v mestu Črnomelj (srednja šola, 
osnovna šola, zdravstveni dom, dom starejših občanov, kulturni dom, vrtec, policijska 
postaja), poškodovalo objekte podjetij v poslovni coni (Paklog, PSC Stepan, Avto hiša Vrtin, 
Akrapovič, Livar, Pekarna Presta, Drogerije markt, Polycom,…).

Škoda je nastala dejansko na večini stanovanjskih in gospodarskih objektov v prizadetih 
naseljih (poškodovane, razbite in razkrite strehe, zalita stanovanja v zgornjih nadstropjih). 
Poškodovana so bila vsa parkirana vozila na prostem (razbita stekla, poškodovana 
pločevina). Toča je delno uničila poljščine, sadno drevje, vinograde, poškodovana je tudi 
infrastruktura.

Po poročilu občine Črnomelj je bilo poškodovanih 1.944 stanovanjskih hiš, 50 industrijskih 
objektov, 12 javnih zavodov, 2.723 gospodarskih in drugih objektov ter 9 objektov kulturne 
dediščine.

V Občini Semič je neurje zajelo osrednji in severozahodni del občine, najbolj prizadeta so 
naselja Semič, Starihov Vrh, Nestoplja vas, Lipovec in Vrčice; toča je bila zelo gosta in 
različnih velikosti, tudi v velikosti teniške žogice in nepravilnih oblik. Škodo je največ na 
kmetijskih površinah na območju v smeri od Nestoplje vasi, Lipovca, Pugleda, do Oskoršnice 
v dolžini 5 km do širine 4,5 km zračne linije.
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Po poročilu občine Semič je bilo poškodovanih 96 objektov, sprožil pa se je tudi manjši 
zemeljski plaz v naselju Semič.

Iz občin Dobrna, Mozirje, Prebold, Podčetrtek, Rečica ob Savinji, Rogatec, Šentjur, Šoštanj, 
Šmarje pri Jelšah, Tabor, Velenje, Vojnik, Zreče, Apače, Dobrovnik, Kobilje, Ljutomer, 
Razkrižje, Šalovci, Velika Polana, Veržej, Črnomelj, Semič, Goriščnica, Majšperk, Ormož in 
Zavrč poročajo o škodi v tekoči kmetijski proizvodnji in sicer na koruzi, žitih, krompirju, 
vrtninah, vinogradih in sadovnjakih. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pozvalo Kmetijsko gozdarsko zbornico, 
da na območjih, kjer je v mesecu juniju prišlo do pojavljanja toče, ugotovi, kakšno je stanje 
na poljščinah, zelenjavi in trajnih nasadih. Po prvih podatkih o predhodni oceni 
poškodovanosti, ki nam jo je posredovala Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, je toča v 
prvi polovici junija 2018 najbolj prizadela naslednja območja: UE Šoštanj (Zavodnje), UE 
Šmarje pri Jelšah, občini Žalec in Vransko, območje Pomurja ter območje Novega mesta 
(predvsem občini Črnomelj in Semič). 

V nadaljevanju povzemamo podatke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije o prvih 
preliminarnih ocenah poškodovanosti na kmetijskih pridelkih po posameznih območjih. 
Natančnejša ocena o poškodovanosti na kmetijskih pridelkih na prizadetih območjih bo lahko 
narejena šele čez 10 do 14 dni. Končna ocena pa se v skladu z metodologijo o ocenjevanju 
škode lahko poda šele pred spravilom pridelka, oziroma najkasneje v enem mesecu po 
spravilu pridelka.

UE Šoštanj (Zavodnje): Toča je 5. junija 2018 povzročila največjo škodo na posevkih 
koruze za silažo (30 – 60 % poškodovanost), vrtninah (50 % poškodovanost) in krompirju (60 
% poškodovanost).

Koruza je največjo škodo utrpela na listih, ponekod je ostalo le steblo. Pri vrtninah je bilo 
največ škode na solati, papriki, paradižniku, kumarah in čebuli. Nekatere vrtnine bo potrebno 
posejati na novo. Na krompirju je bil popolnoma uničen nadzemni del rastlin, kar pomeni, da 
bo pridelek krompirja zaradi tega slabši.

UE Šmarje pri Jelšah: Toča je povzročila največjo škodo na vinski trti (30 – 40 % 
poškodovanost), na koruzi (20 – 25 % poškodovanost) in na žitih (do 20 % poškodovanost).

Pri vinski trti je toča polomila mladike, natrgala listno maso in poškodovala grozdiče. Pri 
koruzi je zaradi toče prišlo do natrganja listja in poškodb stebla. Pri žitih so vidne poškodbe 
klasov in listne mase.

Občini Žalec in Vransko: Toča je 5. junija 2018 povzročila največjo škodo na hmelju (30 –
100 % poškodovanost), koruzi (30 – 50 % poškodovanost), bučah za olje (30 – 50 % 
poškodovanost) in vrtninah (30 – 50 % poškodovanost).

Pri hmelju je toča odlomila vrhove, oklestila liste in poškodovala stranjske poganjke, pri 
koruzi in bučah za olje je poškodovala listje, pri vrtninah pa zelene dele rastlin.

Območje Murske Sobote: Toča je 2. in 8. junija 2018 povzročila največ škode na oljnih 
bučah, koruzi, oljni ogrščici, žitih (ječmen, pšenica, tritikale) in trajnih nasadih. Ocenjena 
poškodovanost je od 20 do 80 %.
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Območje Pomurja: Toča je 8. in 9. junija 2018 povzročila največ škode na ozimnih in jarih 
žitih (pšenica, ječmen), oljni ogrščici, oljnih bučah, koruzi, sončnicah, krompirju, 
zelenjadnicah, sadnem drevju in vinski trti. Ocenjena poškodovanost  je od 30 do 90 %.

Koruza je razcefrana zaradi toče in polomljena zaradi močnega vetra. Pšenica, ječmen in 
oljna ogrščica so zaradi močnega vetra polegli, izpadlo jim je zrnje. Na oljnih bučah, 
sončnicah in zelenjadnicah se pojavljajo močne poškodbe zaradi toče. Veter je lomil 
drevesa, sadno drevje in vinsko trto.

Območje Novega mesta (občina Črnomelj in Semič): Posledice neurja s točo 8. junija, ki 
je bila v obliki ledene gmote, so vidne predvsem na gospodarskih objektih, kjer škoda 
prevladuje. 

V občini Črnomelj so prizadete naslednje kmetijske kulture: koruza (50 – 100 % 
poškodovanost), žita (40 – 100 % poškodovanost), vrtnine (40 – 100 % poškodovanost), 
krompir (40 - 60 % poškodovanost), vinogradi (30 – 50 % poškodovanost) in ekstenzivni 
nasadi.

V občini Semič je neurje z zelo gosto točo različnih velikosti prizadelo tako gospodarske 
objekte kot tudi kmetijske površine. Največja škoda v kmetijstvu je v nižinskem delu občine, 
kjer prevladujejo poljščine, in v višjem vinorodnem delu občine. 

Škoda na kmetijskih pridelkih zaradi toče je tveganje, ki ga je mogoče zavarovati, in za to 
zavarovanje mogoče uveljavljati sofinanciranje zavarovalne premij, zato pomoči po Zakonu o 
odpravi posledic naravnih nesreč ni mogoče pridobiti. 

V skladu s četrtim odstavkom 3. člena Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list 
RS, št. 114/05 uradno prečiščeno besedilo, 90/07, 102/07, 40/12 – ZUJF in 17/14) sredstev 
ni mogoče pridobiti ali dodeliti za odpravo posledic neugodnih vremenskih razmer v kmetijski 
proizvodnji ali na gospodarskih objektih kmetijskih gospodarstev ali za odpravo posledic 
množičnega izbruha rastlinskih škodljivih organizmov ter živalskih bolezni, če je bila za 
odpravo teh posledic omogočena pridobitev državne pomoči v obliki sofinanciranja 
zavarovalne premije. 

4. ODZIV PRISTOJNIH ORGANOV IN ENOT, SIL IN ORGANIZACIJ VKLJUČENIH V 
ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ  

Ukrepanje se je začelo z aktiviranjem in intervencijami pristojnih javnih in drugih služb na 
lokalni ravni. Zaradi obsežnosti posledic neurja, nezadostnosti občinskih sil in sredstev za 
ZRP in težnje za kar najhitrejšo in učinkovito zavarovanje zdravja in življenja ljudi, 
premoženja, kulturne dediščine in okolja, preprečitev nastajanja nadaljnje škode in 
zagotovitev osnovnih pogojev za življenje na prizadetih območjih je Poveljnik Civilne zaščite 
Republike Slovenije izdal najprej ustno, nato pa še pisno odredbo o aktiviranju gasilskih enot 
iz drugih regij za zaščito, reševanje in pomoč po močnem neurju s točo in poplavami na 
območju Črnomlja (št: 844-16/2018-6 z dne 12.6.2018). Odredba velja od 8. 6. 2018, od 18. 
ure, do 13. 6. 2018 do 20. ure.

Pri odpravljanju posledic je po zbranih podatkih na območju občin Črnomelj in Semič 
sodelovalo 3.144 pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč ter drugih služb in 
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organizacij, od tega 2.849 gasilcev iz domačih gasilskih zvez in iz Posavske, Ljubljanske, 
Gorenjske, Savinjsko-šaleške, Notranjske, Zasavske, Celjske in Dolenjske regije ter gasilci 
iz Republike Hrvaške. Sodelovalo je tudi 78 pripadnikov civilne zaščite in 28 članov Rdečega 
križa. V intervenciji so aktivno sodelovali tudi delavci občin Črnomelj in Metlika, Cestnega 
podjetja Novo mesto, podjetja Elektro Ljubljana, podjetja EVI do.o., JP Komunala, KZ 
Metlika, podjetja Paklog, Požek, Štajdohar, TGH in Žaga ter zunanji strokovni sodelavci. 

Občina Črnomelj je za preprečevanje nadaljnje škode zagotovila čez 400 bal (33.000 kg) 
PVC folije za pokrivanje, okrog 15 m3 lesa in 600 kg žičnikov za pritrjevanje folije.

Iz Državnih rezerv materialnih sredstev je bilo za ukrepanje in odpravljanje posledic ujme 
izdanih 500 protipoplavnih vreč in 33 bal (skupaj 2.640 kg) PVC folije za pokrivanje
poškodovanih oziroma odkritih objektov.

4.1 Občine

Občine so v okviru svojih pristojnosti skrbele za izvajanje ukrepov in nalog zaščite, 
reševanja in pomoči s ciljem zmanjšanja posledic neurja. Vodile so izvajanje zaščite, 
reševanja in pomoči in obveščanje prebivalcev o nevarnostih, razmerah in sprejetih ukrepih. 
Občina Črnomelj je za vodenje aktivnosti aktivirala štab CZ, skrbela za prehrano reševalcev 
ter nabavo potrebnega pokrivnega materiala (folija). S pristojno izpostavo Uprave RS za 
zaščito in reševanje Novo mesto je usklajevala potrebo po pomoči v materialnih sredstvih iz 
državnih rezerv in vzpostavila sodelovanje in pomoč z gasilci iz Republike Hrvaške.

4.2 Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

URSZR, ki je pristojna za razglašanje nevarnosti nesreč, obveščanje predstavnikov lokalnih 
skupnosti o nevarnostih, izvajanje obveščanja in alarmiranja ogroženih prebivalcev ter za 
zagotavljanje pogojev za delovanje poveljnika in štaba CZ RS, je na podlagi neugodne 
meteorološke prognoze izdala opozorilo na nevarnost vremenske ujme svojim izpostavam, 
preverila razpoložljiva materialna sredstva v državnih rezervah za primer poplav. 

URSZR je že dne 8.6.2018 v popoldanskih urah iz Regijskega logističnega centra Novo 
mesto v Otovcu zagotovila zaščitno folijo in protipoplavne vreče. Dne 9.6.2018 je iz 
Državnega logističnega centra v Rojah zagotovila dodatne količine zaščitne folije.

Generalni direktor URSZR je dne 10.6.2018 obiskal prizadeto območje in se seznanil s 
posledicami neurja in potekom intervencije, prav tako pa Poveljniku CZ občine Črnomelj in 
županji podal podrobnejše informacije glede zbiranja intervencijskih stroškov in ocenjevanja 
škode.

4.3 Agencija Republike Slovenije za okolje

ARSO, ki je pristojna za opazovanje, analiziranje in napovedovanje naravnih pojavov in 
procesov v okolju ter za izvajanje nekaterih dejavnosti v okviru preventivnega urejanja 
okolja, je pravočasno napovedala nevarnost padavin, spremljala razvoj vremena ter izdajala 
dnevna opozorila.
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4.4 Poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije

Poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije je na podlagi drugega odstavka 80. člena in 84. 
člena, v povezavi s 14. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 
(Uradni list RS, št. 51/06-uradno prečiščeno besedilo, 95/07-ZSPJS –H, 97/10 in 21/18-
ZNOrg), izdal Odredbo o aktiviranju gasilskih enot iz drugih regij za zaščito, reševanje in 
pomoč po močnem neurju s točo in poplavami na območju Črnomlja (dokument št. 844-
16/2018-6 z dne 12. 6. 2018). Na podlagi predhodno izdane ustne odredbe odredba velja od 8. 6. 
2018, od 18. ure, do 13. 6. 2018, do 20. ure. 

Poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije je dne 9. 6. 2018 skupaj s Predsednikom Vlade 
RS obiskal prizadeto območje in se seznanil s posledicami neurja ter potekom intervencije.

5. OBVEŠČANJE JAVNOSTI

V okviru redne dejavnosti spremljanja ter napovedovanja meteoroloških in hidroloških 
razmer so na Agenciji RS za okolje pravočasno zaznali in opozorili dne 8.6.2018 v 
dopoldanskem času na neurje in možnost pojava toče, v popoldanskem času novo opozorilo 
z osveženim opozorilom. Za obveščanje javnosti so bila objavljena aktualna meteorološka in 
hidrološka opozorila ter alarmna opozorila na spletnih straneh Agencije RS za okolje 
(www.arso.gov.si) ter redna in izredna obveščanja v različnih medijih. 

Center za obveščanje Republike Slovenije je o opozorilih in razmerah na prizadetih 
območjih 8. 6. 2018 pripravil, poleg rednega dnevnega informativnega biltena, tudi izredni 
bilten in ju poslal vsem medijem in izpostavam. Obenem je obveščanje potekalo tudi na 
spletnih straneh www.sos112.si, internetnih straneh medijev ter Facebooku, Twiter in 
Youtube. 

Preko spletne aplikacije SPIN na www.sos112.si so prebivalci lahko ažurno spremljali vse 
dogodke s področja naravnih in drugih nesreč v Sloveniji in aktivnosti sil za zaščito, 
reševanje in pomoč.

6. TRENUTNO STANJE

URSZR je po predhodnem zbiranju podatkov dne 12. 6. 2018 na podlagi 7. in 54. člena 
Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode (Ur. l. RS, št. 67/03,79/04,81/06 in 68/08) izdala 
sklep o pričetku ocenjevanja škode na stvareh (št.: 844-16/2018-22) - na zemljiščih, stavbah 
oziroma na infrastrukturi v občinah Dobrna, Mozirje, Prebold, Podčetrtek, Rečica ob Savinji, 
Rogatec, Šentjur, Šoštanj, Šmarje pri Jelšah, Tabor, Velenje, Vojnik, Zreče, Apače, 
Dobrovnik, Kobilje, Ljutomer, Razkrižje, Šalovci, Velika Polana, Veržej, Črnomelj, Semič, 
Goriščnica, Majšperk, Ormož in Zavrč. Občinske komisije v navedenih občinah bodo 
ocenjevale škodo na obrazcih 1, 3, 4 in 5 do 3. julija 2018. Regijske komisije za ocenjevanje 
škode bodo na svojem območju opravile kontrole preglede do 6. julija 2018. Prav tako škodo 
v gozdovih ocenjuje Zavod za gozdove Slovenije, na vodotokih Direkcija RS za vode, na 
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kulturni dediščini Zavod za varstvo kulturne dediščine, v gospodarstvu Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo ter na državnih cestah Direkcija RS za infrastrukturo, do 3. 
julija 2018.

Sklep o ocenjevanju škode v tekoči kmetijski proizvodnji ni bil izdan, saj je škoda 
zavarovaljiva in država tudi subvencionira zavarovalne premije.

URSZR je dne 13. 6. 2018 Gasilsko zvezo Slovenije ter občini Črnomelj in Semič pozvala k 
zbiranju intervencijskih stroškov.

7. ZAKLJUČEK

Agencija RS za okolje je pravočasno napovedala nevarnost neurja, ki ga ni bilo mogoče 
preprečiti. V javnosti sta bili pravočasno in močno izpostavljeni sporočilo o prihajajočem 
izrednem padavinskem dogodku.

Sile za zaščito, reševanje in pomoč, občine in javne službe so se pravočasno odzvale na 
nesrečo in z učinkovitim ukrepanjem preprečile še hujše posledice. Na posameznih 
območjih sanacija še poteka.

                                                                                              MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
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