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POVELJNIK CIVILNE ZAŠČITE OBČINE LENART 

 

POŽAR V PODJETJU SALAMON d.o.o., POSLOVNA ENOTA LENART, DNE 

14.4.2019 

                      

V NEDELJO zjutraj, 14. aprila 2019, ob 02.52 je bil izdan alarm za požar v podjetju 

SALAMON d.o.o v Lenartu. 

O požaru sem bil obveščen  ob 07.39. 

Ob 08.01 sem prišel v Salomon d.o.o., Poslovna enota Lenart.  

Pogovorila sva se s poveljnikom Gasilske zveze Lenart,  Leopoldom Omerzum,  seznanil me 

je  s podatki požaru, ki je bil v tistem času že pod nadzorom. 

Ob cca 08.30 je prišel župan Kramberger Janez in smo skupaj ocenili situacijo. 

Ob 10.53 sva s poveljnikom GZ Lenart Leopoldom Omerzum ocenila, da obvestim o 

požaru podjetje AGJ Goran Rebernik s.p. 

Ob 10.56 sem govoril z  Goranom Rebernikom, ki je obvestil inšpektorico za okolje Petro 

Jakopič,  tel. 051 374 991. 

Ob 11.14 me je Goran  Rebernik seznanil, da je inšpektorica obvestila Inšpektorat za okolje 

in prostor o požaru in da naj vzamemo vzorec požarne vode pri iztoku v Velko.  

Vzorci vode pri iztoku v Velko so bili vzeti okoli 12.00 in skladiščeni v gasilskem dom in 

jih  je naslednji dan, v ponedeljek 15.4.2019, prevzel predstavnik laboratorija IKEMA. 

Ob 11.53 me je klical predstavnik  Nacionalnega inštituta za varovanje javnega zdravja, 

ki sem mu opisal situacijo ob požaru. Predvsem ga je zanimalo, če se dim širi proti šoli ali 

vrtcu,  ocenil sem, da ni več dima. 

 

V PONEDELJEK 15.4.2019, ob 10.35 me  je  iz Uprave za zaščito in reševanje Maribor 

poklicala Ivana Gerlanc, dogovorila sva se za kontakt z VGP Drava Ptuj (vodnogospodarsko 

podjetje),  s strokovnjakinjo za področje kemije,   Mirjano Fesel, tel. 031 583 124 in se 

dogovorila za ponovni ogled in izdelave meritev v vodotoku, v torek 16.4.2019, ob 9. uri. 

Z Janjo Tušek, Agencija RS za okolje, tel. 01 478 4002  sva pregledala vse do tedaj 

izvedene aktivnosti, da ne bi opustili potrebnih dejanj. 

17.4.19, ob 16.30 je bila sklicana seja Odbora za komunalno in gospodarsko infrastrukturo,  

varovanje okolja in urejanje prostora, kjer sem poročal o vseh aktivnostih. 

19.4.19, ob 11.00 je  zaradi požara Občino Lenart obiskal minister za okolje in prostor Simon 

Zajc, kjer sem mu  predstavil dosedanje aktivnosti CZ Občine Lenart. 



 

Lenart, 20.4.2019 2019 

 

         Franc Krivec, 

         Poveljnik CZ Lenart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POŽAR V PODJETJU SALAMON d.o.o., POSLOVNA ENOTA LENART, DNE 

19.4.2019 

 

 

V PETEK, 19.4.2019, ob 18.12 sem bil preko Centra za obveščanje 112 obveščen, da 

ponovno gori v Salamonu d.o.o. v Lenartu. 

 

Ob 18.30 me je klicala dr. Simona Perčič iz Nacionalnega inštituta za varovanje javnega 

zdravja, tel. 031 334 387, poročal sem ji tedanjem  stanju. Odločila se je, da takoj prispe v 

Lenart. 

 

Ob 18.43 sem obvestil Radio Slovenske gorice o požaru ter jih prosil za nujno obvestilo, da 

naj občani zapirajo okna, in  da se naj ne zadržujejo na prostem. 

 

Ob 19.07 sem  prosil ARSO za podatke o smeri vetra. Napoved je bila, da se bo med 20. in 

21. uro spremenila smer vetra  iz SV proti JZ,  s hitrostjo 10 km/h.  

 

Ob 19.51 sem preko  številke 112 prosil, da se aktivira Mobilni nacionalni laboratorij za 

zdravje, okolje in hrano, da vzamejo vzorce vode na samem požarišču, na iztoku v Velko in 

izmerijo vrednosti zraka. 

Istočasno sem  obvestil dežurnega pri VGP Drava Ptuj o stanju in aktivnosti mobilnega 

laboratorija. 

 

Okoli 20.00 je bila odvzeta požarna voda ter izmerjen zrak, meritve so ponovili tudi okoli 

22. ure. 

 

V SOBOTO, 20.4.2019, ob 10. uri sem si ogledal objekt požara, vendar je bil zaprt, stanje v 

okolici pa povsem mirno. 

Ob 13.08 sem  po dogovoru z Nacionalnim inštitutom za javno  zdravje obvestil 

ravnatelja OŠ Lenart Marjana Zadravca, da se naj v torek, 23.4.2019, otroci v vrtcu in v 

šoli ne zadržujejo na prostem, in  da se igrala, okenske police in drugo dobro očisti z 

detergentom. 

 

V TOREK, 23.4. 2019, ob 7. uri je bil shod Civilne iniciative narava Slovenskih goric pred 

obratom Salamon v Lenartu. 

 



23.4.2019 je Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, ob 12. uri odvzel vzorce 

peska v vrtcu v Lenartu ter vzorce zelenjave na vrtovih. 

 

Lenart, 23.4.2019        

 

 

         Franc Krivec, 

        Poveljnik CZ Občine Lenart 

 


