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DELOVNE IN RUDNIŠKE NESREČE

Izpostava Novo mesto

Ob 15.22 je nad naseljem Grič pri Dobličah, občina Črnomelj, pri delu v gozdu na občana padlo 
drevo in ga poškodovalo. Gasilci PGD Črnomelj in Dobliče ter reševalci NMP ZD Črnomelj so 
poškodovanca oskrbeli in prenesli do helikopterja. Posadka helikopterja SV z dežurno ekipo 
HNMP Brnik pa ga je prepeljala v UKC Ljubljana.

REŠEVANJA OBOLELIH OSEB

Izpostava Ljubljana

Ob 10.35 so v Pavšičevi ulici v Logatcu gasilci PGD Dolnji Logatec nudili prvo pomoč z 
oživljanjem do prihoda reševalcev NMP Ljubljana in zdravnika ZD Logatec. Oživljanje ni bilo 
uspešno.

Ob 12.00 je helikopter Slovenske vojske v spremstvu dežurne ekipe HNMP Brnik opravil 
sekundarni prevoz bolnika iz UKC Ljubljana v bolnišnico Jesenice.

Izpostava Slovenj Gradec

Ob 17.40 je v naselju Kot pri Prevaljah, občina Prevalje, občanka padla s konja in se 
poškodovala. Reševalci ZRCK Ravne na Koroškem so jo z reševalnim vozilom prepeljali v SB 
Slovenj Gradec.



NESREČE V CESTNEM PROMETU

Izpostava Brežice

Ob 10.27 je v naselju Boštanj, občina Sevnica, kamenje iz prikolice tovornega vozila padlo na 
osebno vozilo in pri tem poškodovalo občanko. Reševalci NMP ZD Sevnica so poškodovano 
oskrbeli in prepeljali v SB Celje. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj nesreče, odklopili 
akumulator na vozilu in usmerjali promet.

Ob 19.29 se je na cesti v Kržišču, občina Krško, prevrnil kmetijski traktor s pripetim 
priklopnikom. Gasilci PGE Krško so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka in posuli razlite 
motorne tekočine. Reševalci NMP Krško so poškodovani osebi oskrbeli in prepeljali v SB Novo 
mesto.

Izpostava Celje

Ob 20.42 sta na Kidričevi ulici v Celju trčili osebni vozili. Gasilci PGE Celje so zavarovali kraj 
nesreče, s tehničnim posegom iz vozila rešili osebi, nevtralizirali razlite tekočine in odklopili 
akumulatorja.

Izpostava Ljubljana

Ob 0.24 je v naselju Petelinje v občini Dol pri Ljubljani osebno vozilo zapeljalo s ceste. 
Poškodovanih oseb ni bilo. Gasilci GB Ljubljana in PGD Dolsko so zavarovali in razsvetljevali 
kraj dogodka ter odklopili akumulator. 

Izpostava Murska Sobota

Ob 1.56 je na Partizanski cesti v Gornji Radgoni osebno vozilo trčilo v semafor. Poškodovala se 
je ena oseba. Posredovali so gasilci PGD Gornja Radgona, zavarovali kraj dogodka, odklopili 
akumulator in z vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine. 

Izpostava Slovenj Gradec

Ob 19.36 se je v naselju Fara v občini Prevalje pri padcu z motornim kolesom poškodoval 
motorist. Gasilci KGZ Ravne na Koroškem so zavarovali kraj nesreče, nevtralizirali razlite 
tekočine in nudili pomoč pri oskrbi poškodovanca reševalcem NMP Ravne na Koroškem, ki so 
poškodovanca z reševalnim vozilom prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico 
Slovenj Gradec.

POŽARI V OBJEKTIH

Izpostava Ljubljana

Ob 17.29 je v Nagodetovi ulici v Ljubljani zagorel pomivalni stroj. Gasilci GB Ljubljana in PGD 
Kozarje so požar pogasili, stroj odklopili iz električnega omrežja in ga iznesli na prosto, 
zadimljene prostore pa prezračili.



POŽARI V NARAVI OZIROMA NA PROSTEM

Izpostava Ljubljana

Ob 18.22 je na prostem zagorelo vejevje pripravljeno za kres ob prvem Maju v Iški vasi, občina 
Ig. Gasilci PGD Iška vas so pogasili tri kubične metre suhih vej.

POŽARI V KOMUNALNIH IN DRUGIH ZABOJNIKIH

Izpostava Koper

Ob 20.18 je na Ankaranski ulici v Kopru gorelo v smetnjaku na parkirišču. Požar so pogasili 
gasilci JZ GB Koper.

Izpostava Ljubljana

Ob 1.17 je Novem Polju v Ljubljani zagorel zabojnik za komunalne odpadke. Požar so pogasili 
gasilci GB Ljubljana in PGD Zadobrova - Sneberje - Novo - Polje. 

Izpostava Nova Gorica

Ob 10.37 so gasilci PGD Dornberk v Dornberku, občina Nova Gorica, pogasili gorečo vsebino 
zabojnika za smeti.

SPROŠČANJA NEVARNIH PLINOV

Izpostava Ljubljana

Ob 15.18 je smrdelo po zažganem v večstanovanjski hiši na Slomškovi ulici v Ljubljani. Gasilci 
GB Ljubljana so pregledali vsa stanovanja ter izmerili prisotnost plinov vendar niso odkrili 
vzroka smradu.

NESREČE Z NEVARNIMI SNOVMI

Izpostava Postojna

Ob 10.44 je v bližini naselja Grobišče, občina Postojna, občan opazil, da je reka Pivka bele 
barve. Gasilci PGD Postojna so pregledali lokacijo onesnaženja v obsegu okoli 150 metrov in 
izmerili Ph vrednost vode, ki je bazična. Obveščene so bile vse pristojne službe.

NAJDBE NEEKSPLODIRANIH UBOJNIH SREDSTEV

Izpostava Nova Gorica

Ob 10.49 sta pripadnika Državne enote za NUS Severnoprimorske regije v bližini naselja Nova 
vas v občini Miren - Kostanjevica odstranila ročno bombo SIPE italijanske izdelave mase 0,52 
kg, iz obdobja prve svetovne vojne.



Izpostava Postojna

Ob 15.30 so v gozdu v bližini naselje Dolenje, občina Sežana, našli topovsko granato kalibra 
105 mm, nemške izdelave iz obdobja 2. svetovne vojne. Pripadnika Državne enote za varstvo 
pred NUS Notranjske regije sta nevarno najdbo odstranila in shranila na varno.

TEHNIČNA IN DRUGA POMOČ

Izpostava Celje

Ob 21.10 so na Goriški cesti v Velenju gasilci PGD Velenje iz okvarjenega dvigala 
večstanovanjskega objekta rešili osebi.

Izpostava Ljubljana

Ob 7.01 so v naselju Bukovica, občina Ivančna Gorica, gasilci PGD Temenica nudili pomoč 
reševalcem NMP pri prenosu osebe iz objekta do reševalnega vozila.

Ob 11.43 se je v Mekinjah na Cankarjevi cesti, občina Kamnik, pri izkopu gradbene jame 
razrahljal nosilni steber objekta. Gasilci PGD Kamnik so z vseh strani podprli nosilni steber.

Ob 12.09 se je ob regionalni cesti Muljava - Krka pri odcepu za Znojile, občina Ivančna Gorica, 
otrok zaklenil v prižgano osebno vozilo. Gasilci GB Ljubljana in PGD Stična so ob prisotnosti 
policistov s tehničnim posegom odprli vrata vozila.

Ob 14.34 so na Klopčičevi ulici v Ljubljani gasilci GB Ljubljana ob prisotnosti policistov s 
tehničnim posegom odprli vrata stanovanja, nudili pomoč reševalcem pri oskrbi in prenosu 
obolele osebe do reševalnega vozila.

Ob 19.04 so v Krtini, občini Domžale, gasilci PGD Studenec s tehničnim posegom iz jarka 
potegnili traktor.

Izpostava Maribor

Ob 12.57 so v Ulici Vita Kraigherja v Mariboru gasilci PGE Maribor s tehničnim posegom odprli 
vrata objekta, v katerem se je nahajala oseba.

Izpostava Nova Gorica

Ob 12.01 se je v naselju Idrsko v občini Kobarid, zaradi dotrajane nosilne konstrukcije silos za 
silažo nevarno nagnil in ogrožal bližnji stanovanjski objekt. Gasilci PGD Kobarid so po dogovoru 
z lastnikom odstranili kritino silosa in ostalo konstrukcijo podrli.

Ob 12.34 so v naselju Kuk, občina Tolmin, gasilci PGD Podbrdo v prisotnosti policije in 
reševalcev NMP Tolmin, s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanjskega objekta, v 
katerem so našli mrtvo osebo.



II. NAPOVED ZA NASLEDNJE DNI

V nedeljo bo sprva deloma sončno z nekaj jutranje megle po kotlinah, čez dan bo oblačnost od 
juga naraščala. Proti poldnevu bo v južni in deloma zahodni Sloveniji pričelo rahlo deževati, 
popoldne in zvečer pa se bo rahel dež prehodno razširil proti severu in severovzhodu.

V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, deloma 
plohami. Ponekod bo zapihal severovzhodnik.

V torek bo pretežno oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne se bodo pojavljale krajevne 
padavine, deloma plohe. Ponekod bo pihal severovzhodnik. Tudi v sredo bo večinoma oblačno 
z občasnim dežjem.
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