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REŠEVANJA OBOLELIH OSEB

Izpostava Murska Sobota

Ob 12.21 je posadka helikopterja SV, v spremstvu ekipe HENMP iz Ljutomera prepeljala 
obolelo osebo v UKC Maribor. Kraj pristanka helikopterja so zavarovali gasilci PGD Ljutomer.

Izpostava Slovenj Gradec

Ob 13.00 je na Prevaljah pri igranju nogometa na osnovni šoli igralcu postalo slabo. Reševalci 
ZRCK Ravne na Koroškem so ga z reševalnim vozilom odpeljali v Splošno bolnišnico Slovenj 
Gradec.

NESREČE V CESTNEM PROMETU

Izpostava Brežice

Ob 5.51 se je na odseku avtoceste Čatež ob Savi–Drnovo, pred odcepom za Drnovo, občina 
Krško, zgodila prometna nesreča, v kateri je bilo udeleženo osebno vozilo. Pri tem se je ena 
oseba poškodovala. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, na vozilu odklopili baterijo 
in nudili prvo pomoč poškodovani osebi. Reševalci NMP Brežice so osebo na kraju oskrbeli in 
prepeljali v UC SB Brežice.

Izpostava Ljubljana

Ob 8.59 je na avtocesti Grosuplje - Ljubljana, pred predorom Mali Vrh prišlo do naleta treh 
osebnih vozil. Posredovali so gasilci GB Ljubljana, PGD Šmarje Sap in PGD Grosuplje. Gasilci 
so zavarovali kraj dogodka, opravili odklop akumulatorjev na vozilih ter oskrbeli poškodovano 
osebo do prihoda reševalcev NMP UKC Ljubljana. Poškodovana oseba, je bila prepeljana v 
nadaljnjo oskrbo v UKC Ljubljana.



Ob 10.20 je pri gradu Brdo, v naselju Brdo pri Lukovici, občina Lukovica, voznik osebnega 
vozila trčilo v drevo. Posredovali so gasilci CZR Domžale, PGD Prevoje in PGD Blagovica, ki so 
zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator na vozilu ter nevtralizirali razlite motorne tekočine. 
Gasilci so nudili prvo pomoč poškodovani osebi do prihoda reševalcev NMP Domžale, kateri so 
poškodovano osebo dokončno oskrbeli ter jo prepeljali v nadaljnjo oskrbo v UKC Ljubljana.

Ob 12.37 je na avtocesti od Višnje Gore proti Grosupljem, občina Grosuplje, vozilo zapeljalo iz 
vozišča ter pristalo na boku na travnati površini. Posredovali so gasilci GB Ljubljana, PGD 
Grosuplje in PGD Stična, ki so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator na vozilu ter nudili 
prvo pomoč lažje poškodovani osebi do prihoda reševalcev NMP UKC Ljubljana. Gasilci so 
vozilo postavili nazaj na kolesa, reševalci pa so poškodovano osebo prepeljali v nadaljnjo 
oskrbo v UKC Ljubljana.

Ob 14.02 je v Prevojah pri Šentvidu, občina Lukovica, prišlo do naleta treh osebnih vozil, ena 
oseba je bila lažje poškodovana. Gasilci  PGD Blagovica, Prevoje, Lukovica in PGE Domžale 
so zavarovali kraj dogodka, opravili odklop akumulatorjev ter nevtralizirali razlite motorne 
tekočine. Poškodovano osebo so oskrbeli reševalci NMP Domžale ter jo prepeljali v nadaljnjo 
oskrbo v UKC Ljubljana.

Izpostava Maribor

Ob 15.38 je v Dogošah, občina Maribor, prišlo do prometne nesreče. Gasilci JZ PR Maribor so 
zavarovali kraj nesreče, prevrnjeno vozilo postavili na kolesa, odklopili akumulator in počistili 
iztekle tekočine. Ponesrečena oseba se je sama rešila iz vozila.

Izpostava Novo mesto

Ob 7.52 je na cesti Novo mesto – Trebnje pri odcepu za Kamenje, občina Novo mesto, tovorno 
vozilo v izogib trčenju z osebnim vozilom zapeljalo s ceste in nasedlo na kovinsko odbojno 
ograjo. V nesreči ni bilo poškodovanih. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, 
razrezali odbojno ograjo, pomagali vozilo postaviti na cesto in posuli razlite motorne tekočine.

Ob 13.47 je na cesti Novo mesto - Metlika pred odcepom za Dolž, občina Novo mesto, osebno 
vozilo zapeljalo s ceste in se prevrnilo po pobočju. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj 
nesreče, odklopili akumulator na vozilu, usmerjali promet in počakali do prihoda vlečne službe. 
Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju pregledali eno osebo. V 
nesreči ni bilo poškodovanih.

Ob 21.37 so na semaforiziranem križišču v Žabji vasi v Novem mestu trčili dve osebni in 
kombinirano vozilo. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali in razsvetlili kraj dogodka, odklopili 
akumulator in počistili cestišče. V nesreči se je ena oseba poškodovala. Reševalci nujne 
medicinske pomoči ZD Novo mesto so jo odpeljali v Urgentni center Novo mesto.

Izpostava Slovenj Gradec

Ob 11.06 je na relaciji Dravograd-Ravne na Koroškem, v naselju Tolsti vrh, občina Ravne na 
Koroškem, voznik osebnega vozila zapeljal s cestišča v jarek in se prevrnil na bok. Posredovali 
so poklicni gasilci KGZ Ravne na Koroškem, ki so proti požarno in proti naletno zavarovali kraj 
ter na vozilu odklopili akumulator. V nesreči ni bilo poškodovanih.

Ob 11.29 je v Srednjem Doliču, občina Mislinja, osebno vozilo zapeljalo na nabrežino in se 
prevrnilo na streho. Gasilci PGD Slovenj Gradec so proti naletno in proti požarno zavarovali kraj 
nesreče, na vozilu odklopili akumulator, cestišče posuli z vpojnimi sredstvi, avto postavili na 
kolesa in ga umaknili s ceste. Poškodovano osebo pa so reševalci ZRCK Ravne na Koroškem 
prepeljali v Splošno bolnišnico Slovenj Gradec.



POŽARI V OBJEKTIH

Izpostava Maribor

Ob 20.38 se je v stanovanjskem bloku v Ulici Heroja Šlandra v Mariboru kadilo iz stanovanja. 
Na štedilniku v kuhinji se je smodila pozabljena hrana. Aktivirani so bili gasilci iz GB Maribor in 
PGD Maribor-mesto. Prezračili so stanovanje, z merilnimi napravami preverili prisotnost 
nevarnih plinov v objektu in pomagali dvema osebama, ki sta se nadihali dima. Reševalci NMP 
so ju prepeljali v UKC Maribor.

POŽARI NA PROMETNIH SREDSTVIH

Izpostava Kranj

Ob 10.00 je v naselju Preddvor, občina Preddvor, zagorelo manjše tovorno vozilo. Pred 
prihodom gasilcev na kraj dogodka je voznik že delno pogasil požar. Gasilci JZ GRS Kranj in 
PGD Preddvor so odklopili akumulator in pregledali vozilo s termovizijsko kamero. Poškodovan 
ni bil nihče.

NESREČE Z NEVARNIMI SNOVMI

Izpostava Koper

Ob 17.06 so v Izoli, občina Koper, opazili onesnaženju morja v Marini Izola. Posredovali so 
delavci SVOM-a, Komunale in Marine Izola, ki so očistili oljni madež.

Izpostava Ptuj

Ob 20.57 so na Ljutomerski cesti in Ptujski cesti v Ormožu gasilci PGD Ormož očistili cestišče 
po katerem je iz vozila izteklo pogonsko gorivo.

NAJDBE NEEKSPLODIRANIH UBOJNIH SREDSTEV

Izpostava Postojna

Ob 8.31 je v naselju Strane, občina Postojna, občan na vrtu našel ročno bombo, italijanske 
izdelave iz obdobja II. svetovne vojne. Pripadnika državne enote za varstvo pred 
neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Notranjske in Ljubljanske regije, sta nevarno najdbo uničila 
na kraju najdbe. Kraj uničenja so zavarovali gasilci PGD Veliko Ubeljsko in Policija.

NENAČRTNE MOTNJE, OMEJITVE, PREKINITVE, OSKRBE

Izpostava Brežice

Ob 19.17 je bila v naseljih Mali in Veliki Obrež, Kapele in Bizeljsko z okolico, občina Brežice, 
zaradi okvare daljnovoda prekinjena oskrba z električno energijo. Okvaro odpravljajo delavci 
podjetja Elektro Celje.

TEHNIČNA IN DRUGA POMOČ

Izpostava Celje

Ob 20.39 je v Skomarju v občini Zreče tele padlo v gnojno jamo. Gasilci PGD Zreče so žival 
rešili iz jame.



Izpostava Ljubljana

Ob 13.58 so na Bratovševi ploščadi v Ljubljani, gasilci GB Ljubljana, s tehničnim posegom 
odprli vrata stanovanja v osmem nadstropju večstanovanjskega objekta in omogočili 
reševalcem dostop do obolele osebe. Reševalci UKC Ljubljana so osebo oskrbeli ter prepeljali v 
bolnišnično oskrbo v UKC Ljubljana.

II. NAPOVED ZA NASLEDNJE DNI

V torek bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne se bodo 
pojavljale krajevne padavine, deloma plohe.

V sredo bo oblačno s pogostimi padavinami.

Tudi v četrtek bo oblačno in deževno. Pihal bo severovzhodni veter. Še hladneje bo. V petek bo 
pretežno oblačno in večinoma suho.
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