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POTRES

Izpostava Ljubljana

Ob 3.15 uri so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic Urada za seizmologijo, 
Agencije RS za okolje, zabeležili potres magnitude 2,1 v bližini Kamnika, 21 km severovzhodno 
od Ljubljane. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla IV. stopnje po evropski 
potresni lestvici (EMS-98). Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci Mengša, Laz 
v Tuhinju, Zgornjega Tuhinja, Domžal in okolice.

VISOKO PLIMOVANJE MORJA

Izpostava Koper

Ob 21.44 je v Ulici prekomorskih brigad v Izoli morje zaradi plimovanja prestopilo in poplavilo.

Ob 21.50 je na Kidričevem nabrežju v Piranu morje zaradi plimovanja prestopilo in poplavilo 
pomol.

MOČAN VETER

Izpostava Koper

Med 17.20 in 22.20 uro je bilo zaradi močnega vetra priprto koprsko tovorno pristanišče.

Ob 23.10 je Uprava RS za pomorstvo zaradi močnega vetra zaprla ladijski promet v koprski luki.

REŠEVANJA OBOLELIH OSEB

Izpostava Ljubljana

Ob 12.19 so v Dvorski vasi v občini Velik Lašče gasilci PGD Velike Lašče nudili pomoč oboleli 
osebi z AED. Kljub hitremu posredovanju gasilcev je oseba umrla. 



Izpostava Maribor

Ob 0.39 so v Kozjaku nad Pesnico, občina Kungota, gasilci PGD Spodnja in Zgornja Kungota 
nudili pomoč oboleli osebi z AED do prihoda reševalcev.

NESREČE V CESTNEM PROMETU

Izpostava Brežice

Ob 14.02 so pri HE Boštanj, občina Sevnica, trčili osebni in tovorno vozilo. Pri tem so se 
poškodovale štiri osebe. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, na vozilih odklopili 
akumulatorje, nudili pomoč poškodovanim, z vpojnimi sredstvi posuli iztekle motorne tekočine in 
počistili cestišče. Reševalci NMP Sevnica so po ustrezni oskrbi dve poškodovani osebi 
prepeljali v SB Novo mesto in dve v SB Trbovlje. Obveščene so bile pristojne službe.

Izpostava Celje

Ob 9.18 sta v Latkovi vasi, občina Prebold, trčili osebni vozili. Gasilci PGE Celje zavarovali kraj 
dogodka, s tehničnim posegom rešili invalidno osebo iz vozila, odklopili akumulatorja na vozilih 
in z vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine na cestišču. Poškodovanih ni bilo.

Ob 9.10 je v Klenovem, občina Laško, osebno vozilo zapeljalo s ceste in se prevrnilo. Gasilci 
PGE Celje in PGD Laško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, nudili pomoč 
reševalcem NMP Laško, vozilo postavili na kolesa ter posipali cestišče z vpojnimi sredstvi. 
Poškodovana oseba je bila prepeljana v SB Celje.

Ob 17.26 je v kraju Žegar, občina Šentjur osebno vozilo zbilo kolesarja, ki je na kraju nesreče 
umrl. Obveščene so bile pristojne službe.

Izpostava Trbovlje

Ob 10.53 sta na relaciji Izlake–Trojane v občini Zagorje ob Savi trčili osebno in kombinirano 
vozilo. Gasilci Gasilskega zavoda Trbovlje in PGD Zagorje mesto so odpravili posledice 
prometne nesreče. Cesta je bila v času intervencije popolnoma zaprta.

POŽARI V OBJEKTIH

Izpostava Celje

Ob 6.22 je v Šmiklavžu pri Škofji vasi, občina Celje, zagorelo v valilnici za piščance. Gasilci 
PGE Celje in PGD Ljubečna so požar omejili in pogasili.

Ob 16.45 je v Zlatečah v občini Šentjur zagorelo v prizidku starejše stanovanjske hiše. Ogenj se 
je razširil na ostrešje. Gasilci PGD Šentjur in Lokarje so požar omejili in pogasili, razkrili 4 
kvadratne metre ostrešja, pregledali požarišče s termovizijsko kamero in pogasili posamezna 
žarišča.

Izpostava Kranj

Ob 22.49 je ob Cesti Boštjana Hladnika v Kranju gorela vrtna lopa. Gasilci iz JZ GRS Kranj so 
ogenj pogasili.

Izpostava Ljubljana

Ob 12.50 so na Škofjeloški cesti v Medvodah zagorele vežice. Požar so pogasili gasilci PGD 
Preska – Medvode, zavarovali kraj dogodka in pregledali požarišče s termovizijsko kamero.  



Izpostava Ptuj

Ob 10.53 je v Mihovcih pri Veliki Nedelji, občina Ormož, v kuhinji zagorela kuhinjska napa. 
Lastnik stanovanja je do prihoda gasilcev PGD Velika Nedelja in Senešci požar pogasil. Gasilci 
so odklopili električno napeljavo ter prostor pregledali in ga prezračili.

POŽARI NA PROMETNIH SREDSTVIH

Izpostava Novo mesto

Ob 14.30 je na cesti Soteska–Dvor pri naselju Dolnji Kot v občini Žužemberk gorel vlačilec s 
priklopnikom. Ogenj, ki se je razširil po kabini vozila, so pogasili gasilci PGD Dvor in 
Žužemberk.

Ob 16.56 je na cesti Soteska–Dvor pri naselju Dolnji Kot v občini Žužemberk iztekalo gorivo iz, 
v požaru poškodovanega tovornega, vozila. Gasilci PGD Žužemberk in GRC Novo mesto so 
zaustavili iztekanje in počistili posledice.

Izpostava Ptuj

Ob 20.53 je v kraju Sodinci, občina Ormož, zagorel traktor. Gasilci iz PGD Senešci in Velika 
Nedelja so požar pogasili. Vozilo je zgorelo.

POŽARI V NARAVI OZIROMA NA PROSTEM

Izpostava Celje

Ob 11.47 so v naselju Klokočovnik, občina Slovenske Konjice, ob robu gozda goreli organski in 
biološki odpadki na površini okoli 15 kvadratnih metrov. Gasilci iz PGD Loče so požar pogasili 
ter prekopali deponijo in jo zalili z vodo.

Ob 14.57 je zagorela podrast v gozdu v kraju Gorelce, občina Radeče. Gasilci PGD Radeče in 
Vrhovo so požar podrasti v izmeri okoli 2000 kvadratnih metrov pogasili.

Izpostava Koper

Ob 0.31 so gasilci JZ GB Koper intervenirali ob Dolinski cesti v Kopru, kjer je tlelo v naravnem 
okolju. Pogasili so ostanke pogorišča na površini en kvadratni meter.

Ob 9.40 so v Dekanih, občina Koper, gasilci JZ GB Koper zaradi močnega vetra pogasili 
kurišče.

Izpostava Ljubljana

Ob 20.43 je v naselju Kresnice, občina Litija, zagorel kup materiala, pripravljen za prvomajski 
kres. Požar so pogasili gasilci iz PGD Kresnice.

Ob 22.05 je ob Podutiški cesti v Ljubljani gorela suha trava. Požar so pogasili gasilci iz GB 
Ljubljana in PGD Podutik-Glince.  

Izpostava Nova Gorica

Ob 3.45 so v ulici Klanc v Bovcu gorela drva za kurjavo pred enostanovanjsko hišo. Gasilci 
PGD Bovec so požar pogasili. Zgorelo je približno osem dolžinskih metrov drv. Vzrok požara 
preiskuje Policija.

Izpostava Novo mesto



Ob 14.20 so v ulici Marof v Trebnjem gorela suha trava, podrast in grmičevje. Gasilci PGD 
Trebnje so požar na površini okoli 500 kvadratnih metrov pogasili. O požaru so bili obveščeni 
policisti PU Novo mesto.

NESREČE Z NEVARNIMI SNOVMI

Izpostava Ljubljana

Ob 17.49 je bilo v naselju Podplešivca, občina Brezovica, v potoku Veliki Graben opažena 
neznana zelena snov. Gasilci so na kraju ugotovili da madež odteka, priteka pa čista voda in je 
šlo za enkraten izpust. Opravili so meritev, ki je pokazala nevtralni pH, kar ne predstavlja 
nevarnosti za okolje.

Izpostava Maribor

Ob 7.17 so na Limbušu v Mariboru posredovali gasilci GB Maribor, ker je iztekalo motorno olje 
iz osebnega vozila, ki je trčilo v prometni znak. Gasilci so zavarovali kraj dogodka, posipali 
izteklo tekočino v velikosti okoli 40 kvadratnih metrov in odklopili akumulator. 

Ob 14.05 so v Dupliški cesti v Dogošah v občini Maribor gasilci GB Maribor v dolžini okoli 250 
metrov z vpojnimi sredstvom posuli razlite hladilno tekočino, olje in mast, ki so iztekale iz 
tovornega vozila. 

NAJDBE NEEKSPLODIRANIH UBOJNIH SREDSTEV

Izpostava Celje

Ob 8.56 je bila v ulici Gaji v Trnovljah pri Celju, občina Celje, najdena protipehotna mina PMA1, 
jugoslovanske izdelave. Državna enota za varstvo pred NUS Zahodno štajerske regije je mino 
odstranila in odpeljala v skladišče.

Izpostava Ljubljana

Ob 13.43 so v naselju Poreber, občina Kamnik, našli neeksplodirano minometno granato 
angleškega izvora. Pripadnika državne enote za varstvo pred NUS Ljubljanske regije sta 
nevarno najdbo uničila na kraju.

Izpostava Nova Gorica

Ob 10.47 je na hribu Sveti Ot, občina Šempeter - Vrtojba, občan našel NUS. Pripadnika 
Državne enote za varstvo pred NUS Severnoprimorske regije sta odstranila na varno dve 
topovski granati kalibra 75 mm, mase po 7 kg ter topovski vžigalnik, kalibra 150 mm, mase 4 kg, 
italijanske izdelave, topovsko granato kalibra 75 mm, mase 5,5 kg, francoske izdelave in ročno 
bombo, mase 1,2 kg, avstrijske izdelave. Vse najdbe so ostanek obdobja I. svetovne vojne.

Ob 13.50 je občan v bližini naselja Vogrsko, občina Renče - Vogrsko, naletel na ubojna 
sredstva. Regijska pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS Severnoprimorske regije sta 
na varno odstranila topovsko granato kalibra 105 mm, mase 15,6 kg, in ročno bombo mase 
1,14 kg, obe najdbi, italijanske izdelave. Odstranili so tudi topovsko granato kalibra 105 mm, 
francoske izdelave, mase 13,8 kg. Vse najdbe so iz obdobja I. svetovne vojne.

TEHNIČNA IN DRUGA POMOČ

Izpostava Koper



Ob 13.21 so gasilci JZ GB Koper, zaradi iztekanja vode, v ulici Oktobrske revolucije v Izoli odprli 
vrata stanovanja in v njem našli poškodovano osebo. Prepeljana je bila v SB Izola in kasneje s 
helikopterjem SV v spremstvu ekipe HENMP v UKC Ljubljana.

Izpostava Kranj

Ob 22.16 sta na Cesti Borisa Kidriča na Jesenicah osebi ostali ujeti v dvigali večstanovanjskega 
objekta. Gasilci GARS Jesenice so s tehničnim posegom osebe rešili, dvigalo izklopili iz 
obratovanja in obvestili pristojnega serviserja.

Izpostava Ljubljana

Ob 7.05 so na avtocestnem počivališču v smeri Ljubljane v Lukovici gasilci PGD Lukovica 
pomagali prenesti obolelo osebo reševalcem NMP iz tovornega do reševalnega vozila.

Ob 17.07 so v Ulici bratov Učakar v Ljubljani gasilci GB Ljubljana v prisotnosti policije odprli 
vrata stanovanja, kjer so našli mrtvo osebo.

Izpostava Maribor

Ob 15.40 so v Ulici Veljka Vlahoviča v Mariboru gasilci GB Maribor odprli vrata stanovanja, v 
katerem se je nahajal otrok.

II. NAPOVED ZA NASLEDNJE DNI

V petek bo oblačno z občasnimi padavinami, ponekod lahko tudi zagrmi. Sprva bo pihal vzhodni 
veter, popoldne pa jugozahodnik.
V soboto bo sprva pretežno oblačno, čez dan pa se bo postopno delno razjasnilo.
V nedeljo bo sprva delno jasno, čez dan pa bo oblačnost od juga naraščala. Sredi dneva bo v 
južnih krajih pričelo deževati, popoldne pa se bo dež razširil nad večji del Slovenije. 
V ponedeljek bo pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine.
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