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MOČAN VETER

Izpostava Celje

Ob 17.36 je v Bukovju v Babni Gori v občini Šmarje pri Jelšah močan veter razkril okoli 30 
kvadratnih strehe na hiši. Gasilci PGD Sveti Štefan so začasno pokrili streho.

DELOVNE IN RUDNIŠKE NESREČE

Izpostava Nova Gorica

Ob 19.42 so v Ravnah pri Cerknem, občina Cerkno, našli poškodovano osebo. Posredovali so 
prvi posredovalci gasilci PGD Cerkno, ki so ugotovili, da se je poškodovana oseba prevrnila s 
traktorjem. Do prihoda reševalcev NMP ZD Idrija so jo oskrbeli in nudili prvo pomoč, nato pa z 
nosili prenesli do reševalnega vozila, s katerim so jo prepeljali v Cerkno. Iz Cerknega je 
poškodovanca helikopter SV v spremstvu dežurne ekipe HNMP Brnik prepeljal v UKC Ljubljana. 
Gasilci PGD Cerkno so nato še stabilizirali traktor in preprečili zdrs po brežini.

Izpostava Slovenj Gradec

Ob 13.26 so posredovali reševalci ZRCK Ravne na Koroškem na Zelenem bregu v Ravnah na 
Koroškem, kjer so pregledali delavca, ki je dobil udarec v glavo.

REŠEVANJA OBOLELIH OSEB

Izpostava Celje

Ob 15.15 je posredoval helikopter SV v spremstvu dežurne ekipe HNMP Maribor v Velenju, od 
koder je prepeljal obolelo osebo v UKC Maribor.



Izpostava Maribor

Ob 8.53 so prvi posredovalci gasilci PGD Spodnja Kungota nudili pomoč oboleli osebi v naselju 
Gradiška v občini Spodnja Kungota. 

POGREŠANE OSEBE, ŽIVALI IN STVARI

Izpostava Ljubljana

Ob 22.27 se je na Velikem vrhu nad Stransko vasjo oziroma Bokalcami v občini Ljubljana 
izgubila pohodnica. Ustavila se je pri lovski koči in poklicala na pomoč. Našli so jo reševalci 
GRS Ljubljana in jo pospremili v dolino.

NESREČE V CESTNEM PROMETU

Izpostava Murska Sobota

Ob 8.54 je v naselju Godemarci v občini Ljutomer prišlo do prometne nesreče, v kateri sta bila 
udeležena osebno vozilo in motorist. Gasilci PGD Ljutomer so nudili pomoč reševalcem NMP. V 
nesreči je bila ena oseba lažje poškodovana.

POŽARI V OBJEKTIH

Izpostava Ljubljana

Ob 14.07 je starejša stanovalka na Horjulski cesti v Dobrovi v občini Dobrova-Polhov Gradec 
odšla iz hiše, vrata pa so se zapahnila. Na prižganem štedilniku je ostala hrana. Posredovali so 
gasilci PGD Dobrova in v stanovanje vstopili skozi okno. Odstavili so delno zažgano hrano in 
odprli vrata. O škodi ne poročajo.

Ob 16.31 se je na Cesti na Drenik v Pijavi Gorici, občina Škofljica, iz nenadzorovanega kurišča 
ogenj razširil na okolico in bližnjo leseno barako. Posredovali so gasilci PGD Pijava Gorica in 
požar pogasili.

Izpostava Nova Gorica

Ob 16.38 je zagorelo v dimniku stanovanjskega objekta v Godoviču, občina Idrija. Posredovali 
so gasilci PGD Godovič, ki so požar pogasili in dimnik očistili.

Izpostava Postojna

Ob 12.53 je gorelo v stanovanju v Ulici Ivana Rozmana v Sežani. Posredovali so gasilci ZGRS 
Sežana in PGD Sežana, ki so pogasili požar v kuhinji, kjer je zagorelo zaradi pokvarjenega 
pomivalnega stroja. Gasilci so stanovanje prezračili in iznesli poškodovane in uničene stvari.  
Po prvih podatkih je nastala večja materialna škoda. 

Ob 14.28 je v pisarni trgovine Mercator na Kolodvorski cesti v Pivki začel tleti del računalniške 
opreme. Zaradi tega je zadimilo prostore. Gasilci PGD Pivka so kraj dogodka zavarovali, 
prezračili in pregledali. O večji škodi ne poročajo.



Izpostava Ptuj

Ob 21.02 je na Tovarniški cesti v Kidričevem zagorelo v industrijskem objektu Silkem d.o.o. 
Vnela se je plinska mikro turbina v sušilnici granulatov. Gasilci PGD Talum in Vargas-Al so 
zavarovali območje, izklopili elektriko in plin, s tehničnim posegom odprli loputo do turbine in jo 
pogasili. 

POŽARI NA PROMETNIH SREDSTVIH

Izpostava Brežice

Ob 16.53 je v Dolenjem Boštanju, občina Sevnica, zagorelo osebno vozilo. Požar so pogasili 
gasilci PGD Sevnica.

Izpostava Maribor

Ob 16.56 je v Cankarjevi ulici v Mariboru zagorelo na motornem delu osebnega vozila. Gasilci 
GB Maribor so pogasili požar na vozilu. 

POŽARI V NARAVI OZIROMA NA PROSTEM

Izpostava Ljubljana

Ob 10.04 so v bližini naselja Bišče, občina Domžale, gorele smeti. Posredovali so gasilci CZR 
Domžale in PGD Ihan, ki so pogasili komunalne odpadke na travniku.

Ob 19.23 so v bližini naselja Livold v občini Kočevje na površini okoli 50 kvadratnih metrov 
gorele veje. Požar so pogasili gasilci PGD Livold in Kočevje.

Izpostava Nova Gorica

Ob 18.57 so gasilci JZ GRD GE Nova Gorica posredovali v bližini Kromberka v občini Nova 
Gorica, kjer so pogasili travniški požar, ki je zajel okoli 50 kvadratnih metrov površine.

POŽARI V KOMUNALNIH IN DRUGIH ZABOJNIKIH

Izpostava Kranj

Ob 15.46 so gasilci PGE Kranj posredovali v Lazah v Kranju, kjer so pogasili tlečo vsebino 
komunalnega zabojnika.

Izpostava Ljubljana

Ob 15.24 je v Rojčevi ulici v Ljubljani tlela vsebina zabojnika za komunalne odpadke. Gasilci GB 
Ljubljana so tlenje pogasili. Zabojnik je poškodovan.

SPROŠČANJA NEVARNIH PLINOV

Izpostava Koper



Ob 14.04 so zaznali vonj po plinu v Ulici Giordana Bruna v Izoli. Gasilci JZ GB Koper so na 
kraju dogodka niso zaznali vonj po plinu. Opravili so tudi meritev z eksplozimetrom in obvestili 
pristojnega serviserja plinohrama.

NESREČE Z NEVARNIMI SNOVMI

Izpostava Celje

Ob 12.20 je v Tepanjah v občini Slovenske Konjice na avtocesti pri počivališču predmet na 
cestišču poškodoval rezervoar za gorivo na osebnem vozilu. Gasilci PGD Slovenska Bistrica in 
Slovenske Konjice so zavarovali kraj dogodka, preprečili iztekanje goriva in posuli razlito gorivo 
po cestišču z vpojnim sredstvom.

Izpostava Ljubljana

Ob 10.40 so našli v gozdu ob cesti Topole–Polje pri Vodicah, občina Mengeš, štiri kovinske 
sode z okoli 430 litri motornega olja. Gasilci PGD Mengeš in Kamnik so kraj dogodka 
zavarovali, pristojna služba podjetja za odstranjevanje nevarnih odpadkov Saubermacher pa jih 
bo odstranila.

Izpostava Nova Gorica

Ob 8.55 je prišlo do onesnaženja potoka Lokavec z gnojevko v Lokavcu, občina Ajdovščina. Na 
kraj dogodka so odšli gasilci GRC Ajdovščina. Po prvih podatkih do pogina ribjega življa ni 
prišlo. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

Izpostava Postojna

Ob 8.20 je na avtocesti Fernetiči–Cestninska postaja Dane, za predorom Tabor, v smeri proti 
Ljubljani, občina Sežana, iz poškodovanega rezervoarja tovornega vozila iztekalo gorivo. 
Posredovali so gasilci ZGRS Sežana, ki so zavarovali kraj dogodka, prečrpali okoli 70 litrov 
goriva ter posuli cestišče z vpojnimi sredstvi.

TEHNIČNA IN DRUGA POMOČ

Izpostava Brežice

Ob 19.26 je na Trnovcu, občina Sevnica, drevo padlo preko cestišča in oviralo promet. Gasilci 
PGD Trnovec so drevo razžagali in odstranili.

Izpostava Celje

Ob 12.04 so posredovali gasilci PGD Laško v Badovinčevi ulici v Laškem, kjer so iz 
okvarjenega dvigala rešili osebo.

Izpostava Kranj

Ob 11.01 je bilo v strugi Kokre pod mostom v Poštni ulici v Kranju opaženo truplo. Gasilci JZ 
GRS Kranj so pokojnika s tehničnim posegom dvignili iz struge in ga predali pogrebni službi.

Izpostava Ljubljana



Ob 10.43 so v Ulici bratov Mivšek v Borovnici gasilci PGD Borovnica nudili pomoč reševalcem 
NMP pri prenosu obolele osebe iz hiše do reševalnega vozila.

Ob 11.40 je iztekla voda iz stanovanja na Miklošičevi cesti v Ljubljani. Do prihoda gasilcev GB 
Ljubljana, se je vrnil lastnik stanovanja. Skupaj so zaprli vodo in posesali poplavljeno 
stanovanje.

Izpostava Maribor

Ob 13.25 so gasilci GB Maribor s pomočjo avtomobilske lestve s košaro odžagali in odstranili 
del krošnje drevesa v Kidričevi ulici v Mariboru, ki je ogrožala mimoidoče.

Ob 18.54 je v Svenškovi ulici v naselju Dogoše, občina Maribor, drevo padlo preko cestišča in 
oviralo promet. Gasilci GB Maribor so drevo razžagali in odstranili.

Izpostava Murska Sobota

Ob 16.08 je v stanovanjski hiši v naselju Nuskova, občina Rogašovci, prišlo do okvare na 
vodovodni napeljavi. Pri tem je v kletne prostore izteklo okoli pol kubičnega metra vode. 
Posredovali so gasilci PGD Sveti Jurij.

Izpostava Nova Gorica

Ob 11.01 sta gasilca PGD Šempeter iz kleti gospodarskega objekta na Cesti Primorskih brigad 
v Šempetru pri Gorici, občina Šempeter-Vrtojba, izčrpala okoli 5 kubičnih metrov vode.

Izpostava Slovenj Gradec

Ob 15.43 je v naselju Sele, občina Slovenj Gradec, drevo ogrožalo objekt cerkve. Posredovali 
so gasilci PGD Slovenj Gradec.

Izpostava Trbovlje

Ob 9.32 so na Cesti zmage v Zagorju ob Savi gasilci PGD Zagorje mesto s tehničnim posegom 
odprli vrata stanovanja, v katerem je bila preminula oseba.

II. NAPOVED ZA NASLEDNJE DNI

V četrtek bo na vzhodu in ob morju deloma sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. 
Dopoldne bodo občasne krajevne padavine predvsem na zahodu, sredi dneva in popoldne pa 
bodo nastajale krajevne plohe in tudi kakšna nevihta. Pihal bo veter južnih smeri, ob morju 
okrepljen jugo. V petek zjutraj in dopoldne bodo padavine od zahoda zajele vso Slovenijo. 
Možni bodo krajevni nalivi. Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele, nastale bodo krajevne 
plohe, ki bodo zvečer ponehale. Sprva bo pihal vzhodnik, popoldne jugozahodnik. 
V soboto bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in topleje. Nedelja bo spet bolj 
oblačna, tu in tam bo občasno rahlo deževalo.
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