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POPLAVE

Izpostava Slovenj Gradec

Ob 13.36 je na cesti Mežica–Črna na Koroškem, v naselju Breg v občini Mežica, meteorna voda 
zalila del cestišča. Posredovali so dežurni delavci cestnega podjetja VOC Celje, ki so odvečno 
vodo odstranili in očistili cestišče.

DELOVNE IN RUDNIŠKE NESREČE

Izpostava Slovenj Gradec

Ob 11.32 si je v naselju Šentanel, občina Prevalje, krajan pri delu z žago močno porezal prste 
na roki. V ZD Ravne na Koroškem so ga odpeljali svojci, od tam pa so ga z reševalnim vozilom 
prepeljali  v SB Slovenj Gradec.

REŠEVANJA OBOLELIH OSEB

Izpostava Celje

Ob 11.36 so prvi posredovalci gasilci PGD Žalec nudili pomoč reševalcem NMP pri oživljanju 
osebe v naselju Podvin v občini Žalec. 

Izpostava Maribor

Ob 18.52 so prvi posredovalci gasilci PGD Šentilj v Slovenskih Goricah nudili pomoč oboleli 
osebi do prihoda reševalcev NMP Maribor v naselju Cirknica v občina Šentilj.



NESREČE V CESTNEM PROMETU

Izpostava Celje

Ob 10.12 sta v Radečah trčila tovorno, kombinirani in osebno vozilo. Posredovali so gasilci PGE 
Celje in PGD Sevnica, ki so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorje na vozilih ter s 
tehničnim posegom eno vozilo izvlekli na cestišče. Reševalci NMP Laško so eno poškodovano 
osebo prepeljali v SB Celje.

Ob 13.56 je v Leskovcu, občina Celje, osebno vozilo zapeljalo na brežino in se prevrnilo. 
Posredovali so gasilci PGE Celje, ki so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator na vozilu 
in z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine. Eno poškodovano osebo so reševalci 
NMP Celje pregledali na kraju dogodka.

Ob 17.07 je na Cesti na Dobrovo v Celju prišlo do prometne nesreče, v kateri sta trčili dve 
osebni vozili. Posredovali so gasilci PGE Celje, ki so kraj dogodka zavarovali, odklopili 
akumulatorja na vozilih, nudili pomoč reševalcem pri prenosu poškodovane osebe do 
reševalnega vozila, preprečili nadaljnje iztekanje motornih tekočin ter posuli vozišče z vpojnimi 
sredstvi. Ena oseba je bila prepeljana v SB Celje.

Ob 21.36 sta na regionalni cesti Velenje–Huda luknja v naselju Paka pri Velenju, občina 
Velenje, v naletu trčili osebni vozili. Reševalci NMP Velenje so eno poškodovano osebo oskrbeli 
in prepeljali v SB Celje. Gasilci PGD Velenje so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja 
in posuli razlite motorne tekočine. Obveščene so bile pristojne službe.

Izpostava Kranj

Ob 6.56 je voznica osebnega vozila na cesti Bohinj–Bled v Soteski v občini Bohinj zaneslo v 
betonsko škarpo. Gasilci PGD Bled so kraj dogodka zavarovali, odklopili akumulator na vozilu in 
vozilo premaknili iz ceste na parkirišče ob elektrarni.

Izpostava Ljubljana

Ob 12.08 je dežurna ekipa HNMP Brnik s helikopterjem SV posredovala v Kočevju, od koder so 
prepeljali po prometni nesreči poškodovano kolesarko v UKC Ljubljana.

Ob 21.34 je osebno vozilo v naselju Smolnik v občini Dobrova – Polhov Gradec zapeljalo v 
potok in obstalo na strehi. Poškodovali sta se dve osebi. Gasilci GB Ljubljana in PGD Črni Vrh 
in Dobrova so zavarovali kraj dogodka, z avtodvigalom izvlekli vozilo in ga postavili na kolesa. 

Izpostava Maribor

Ob 17.09 je na glavni cesti med Kamnico in Brestrnico v občini Maribor, osebno vozilo čelno 
trčilo v zid. Reševalci NMP so poskrbeli za obe poškodovani osebi v osebnem vozilu. Gasilci 
PGE Maribor so zavarovali kraj dogoška, odklopili akumulator ter nudili pomoč reševalcem in 
policiji. 

Ob 22.43 se je v naselju Rogoza v občini Hoče-Slivnica osebno vozilo prevrnilo na streho. 
Poškodovanih ni bilo. Gasilci GB Maribor so zavarovali kraj dogodka, vozilo postavili na kolesa, 
odklopili akumulatorje in z vpojnimi sredstvi posuli iztekajoče tekočine. 



Izpostava Murska Sobota

Ob 4.03 je je na cesti relacije Čentiba-Pince, občina Lendava, osebno vozilo zapeljalo s 
cestišča. Gasilci Lendava IGE so zavarovali in razsvetlili kraj dogodka, s tehničnim posegom 
voznika rešili iz vozila, pomagali reševalcem NMP Lendava pri prenosu poškodovanca ter 
odklopili akumulator.

Izpostava Nova Gorica

Ob 22.37 je na regionalni cesti Kanal–Nova Gorica osebno vozilo zapeljalo s cestišča ter trčilo v 
obcestne skale ter pristalo na boku. Štiri osebe so bile lažje poškodovane. Gasilci JZ GRD GE 
Nova Gorica so odklopili akumulator vozila, postavili vozilo nazaj na kolesa ter očistili vozišče. 
Poškodovane osebe so bile pregledane ter oskrbljene s strani reševalcev ZD Nova Gorica.

Izpostava Novo mesto

Ob 7.35 sta na Zagrebški cesti v Novem mestu trčili osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto so 
zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, odstranili vozili s cestišča in usmerjali promet 
na kraju dogodka. Reševalci NMP Novo mesto so oskrbeli dve poškodovani osebi, eno pa so 
prepeljali v SB Novo mesto.

Ob 11.34 ja na Belokranjski cesti v Novem mestu osebno vozilo zletelo s ceste in obstalo na 
brežini. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, stabilizirali vozilo in ga z dvigalom 
dvignili na cesto, odklopili akumulator in usmerjali promet na kraju dogodka. Poškodovano 
voznico so oskrbeli Reševalci NMP Novo mesto in prepeljali v SB Novo mesto.

POŽARI V OBJEKTIH

Izpostava Celje

Ob 6.47 je na Rimski cesti v Šempetru v Savinjski dolini v občini Žalec zagorela elektro omarica 
na zapuščenem objektu. Gasilci PGD Šempeter v Savinjski dolini, Vrbje in Žalec so požar 
omejili in pogasili. Elektro omarica je uničena. Obveščen je bil dežurni Elektro Celje.

Ob 16.14 je zagorela zunanja električna omarica na objektu v naselju Ponikva v občini Šentjur. 
Požar so pogasili gasilci PGD Ponikva in Dramlje ter pregledali objekt.

Izpostava Kranj

Ob 10.51 so se vžgale saje v dimniku stanovanjske hiše v Zgornji Besnici v občini Kranj. Gasilci 
GRS Kranj so požar pogasili ter dimnik in okolico pregledali s termovizijsko kamero.

Ob 15.58 so se na Ljubljanski cesti na Bledu vžgale saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci 
PGD Bled so požar pogasili, dimnik in okolico pa pregledali s termovizijsko kamero.

Izpostava Murska Sobota

Ob 3.38 je v naselju Selo, občina Moravske Toplice zagorela lesena garaža. Požar so pogasili 
gasilci PGD Selo, Moravske Toplice, Fokovci in Prosenjakovci. Poškodovani so objekt, osebno 
vozilo ter nekaj vrtnega orodja.



Izpostava Nova Gorica

Ob 17.31 so gasilci PGD Selo in GRC Ajdovščina v vasi Selo v občini Ajdovščina pogasili 
dimniški požar v stanovanjski hiši, očistili dimno tuljavo in objekt pregledali s termovizijsko 
kamero.

Izpostava Novo mesto

Ob 19.45 so v naselju Mihovo, občina Šentjernej, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. 
Gasilci PGD Gorenje Vrhpolje so s prahom pogasili saje, iznesli žerjavico iz krušne peči in s 
termovizijsko kamero pregledali ostrešje ter mansardno stanovanje.

Izpostava Ptuj

Ob 20.30 so v Placerovcih, občina Gorišnica, v enostanovanjski hiši v dimniku zagorele saje. 
Gasilci PGD Gajevci-Placerovci in Gorišnica so zaprli dovod zraka v dimnik ter počakali, da je 
ogenj ugasnil. Po pregledu s termovizijsko kamero so lastniku odsvetovali kurjenje ter, da 
dimnik pregleda strokovna oseba.

POŽARI V KOMUNALNIH IN DRUGIH ZABOJNIKIH

Izpostava Nova Gorica

Ob 20.09 je v Dornberku, občina Nova Gorica, pri železniški postaji zagorelo več zabojnikov za 
komunalne odpadke. Gasilci PGD Dornberk so požar pogasili.

NESREČE Z NEVARNIMI SNOVMI

Izpostava Ljubljana

Ob 16.02 so opazili onesnaženje bele barve na gladini reke Ljubljanice pri Onkološkem inštitutu 
ob Poljanskem nasipu v Ljubljani. Posredovali so poklicni gasilci GB Ljubljana in ugotovili, da ne 
predstavlja nobene nevarnosti za okolje.

NAJDBE NEEKSPLODIRANIH UBOJNIH SREDSTEV

Izpostava Ljubljana

Ob 19.32 je bila v ulici Pod gozdom v Grosupljem najdena ročna bomba Breda. Posredovala sta 
regijska pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS Ljubljanske regije in uničila bombo na 
kraju najdbe. Posredovali so tudi gasilci PGD Grosuplje, ki so zavarovali in razsvetljevali kraj 
dogodka.  

TEHNIČNA IN DRUGA POMOČ

Izpostava Brežice

Ob 20.37 se je na cesti Impoljca–Brestanica pri naselju Arto, občina Sevnica, drevo podrlo na 
osebno vozilo. V nesreči se je ena oseba poškodovala. Gasilci PGD Sevnica in PGE Krško so 



zavarovali kraj dogodka, razžagali drevo in odstranili s cestišča ter usmerjali promet. Reševalci 
NMP Sevnica so poškodovano voznico oskrbeli na kraju in prepeljali v ZD Sevnica.

Izpostava Kranj

Ob 17.55 je v naselju Dorfarje, občina Škofja Loka, močan veter odkril del strehe. Posredovali 
so gasilci PGD Virmaše-Sv. Duh.

Izpostava Ljubljana

Ob 5.56 je v kletnih prostorih Geodetske uprave v Zemljemerski ulici v Ljubljane iz zalogovnika 
tople vode in sistema ogrevanje izteklo okoli 5 kubičnih metrov vode. Izčrpali so jo gasilci GB 
Ljubljana.

Ob 9.36 je v kletne prostore poslovne stavbe na Celovški cesti v Ljubljani iztekala voda iz 
prelomljene vodovodne cevi. Poleg delavcev VO-KA, ki so zaprli vodo so posredovali tudi 
dežurni Elektro Ljubljana, ki so izključili napajanje. Voda je v objekt pritekla po ceveh 
dovodnega kabla v elektro omarico. Posredovali so tudi gasilci GB Ljubljana, ki so iz arhiva 
izčrpali okoli tri kubične metre vode.

Ob 21.16 je v Nebčevi ulici na Lavrici, občina Škofljica krajan doživel zastoj srca. Kljub hitremu 
posredovanju gasilcev PGD Lavrica, ki so nudili pomoč z AED, oživljanje ni bilo uspešno. 

Izpostava Maribor

Ob 13.20 je meteorna voda poplavila kletne prostore stanovanjske stavbe v Cvetlični ulici v 
Slivnici pri Mariboru v občini Hoče-Slivnica. Izčrpali so jo gasilci PGE Maribor in PGD Hotinja 
vas, delavci komunalnega podjetja pa so počistili kanalizacijski kanal.

Izpostava Nova Gorica

Ob 15.36 so posredovali gasilci PGD Cerkno na cesti Reka–Bukovo v občini Cerkno, kjer so 
odstranili dele podrtega drevesa s cestišča in daljnovoda.

Izpostava Postojna

Ob 8.52 sta gasilca ZGRS Sežana posredovala na Partizanski cesti v Sežani, kjer sta odstranila 
deloma odtrgano pločevinasto obrobo strehe poslovnega objekta.

II. NAPOVED ZA NASLEDNJE DNI

V soboto bo pretežno oblačno, čez dan se bo predvsem ob morju in v južni Sloveniji 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 in torek bo pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine.
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