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DELOVNE IN RUDNIŠKE NESREČE

Izpostava Celje

Ob 16.59 si je v Podgorju v občini Velenje občan pri delu s krožno žago odrezal prsta na roki. 
Prvo pomoč so mu nudili prisotni in ga odpeljali v ZD Velenje. Reševalci NMP Velenje so 
poškodovanca odpeljali v SB Celje.

REŠEVANJA OBOLELIH OSEB

Izpostava Ljubljana

Ob 14.44 je v naselju Prevalje pod Krimom, občina Brezovica oseba zaradi slabosti potrebovala 
pomoč. Prvi posredovalci iz PGD Kamnik pod Krimom so ji nudili pomoč z AED do prihoda 
reševalcev NMP. 

NESREČE V CESTNEM PROMETU

Izpostava Ljubljana

Ob 23.21 je v Volčjem Potoku, občina Kamnik, osebno vozilo trčilo v ograjo ter se odbilo na 
pločnik. Posredovali so gasilci PGD Kamnik, ki so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, 
osvetljevali kraj nesreče ter pometli cestišče. Reševalci NMP Kamnik so eno osebo prepeljali v 
bolnišnico.

Izpostava Nova Gorica

Ob 18.57 je v Prvačini, občina Nova Gorica, občan z osebnim vozilom zapeljal s cestišča in se 
zaletel v telefonski drog, pri tem se je poškodoval, kabel pa je padel čez cestišče, zato je bila 
cesta zaprta. Poškodovanega so ga reševalci iz NMP Nova Gorica odpeljali na zdravljenje v 
šempetrsko bolnišnico.



Izpostava Novo mesto

Ob 2.03 je pri naselju Potok, občina Straža, osebno vozilo zapeljalo s ceste in trčilo v odbojno 
ograjo. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, razrezali odbojno ograjo, da so 
lahko vozilo postavili na cestišče, razsvetljevali kraj dogodka in odklopili akumulator na vozilu. 
Poškodovano voznico so oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči Novo mesto in jo 
prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

POŽARI V OBJEKTIH

Izpostava Celje

Ob 11.52 se je v Soseki v Šempetru v Savinjski dolini v občini Žalec smodila hrana na štedilniku 
v kuhinji stanovanja. Občani so pred prihodom gasilcev hrano odstranili. Gasilci PGD Šempeter 
v Savinjski dolini so prezračili in pregledali prostore.

Izpostava Kranj

Ob 7.45 so v Trsteniku, občina Kranj, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Ogenj se je 
razširil na tram strešne konstrukcije objekta. Gasilci JZ GRS Kranj so podrli del stene, pogasili 
tleč tram in pregledali okolico s termovizijsko kamero.

Ob 13.19 je v Ulici Juleta Gabrovška v Kranju zagorel pralni stroj. Gasilci JZ GRS Kranj so 
požar pogasili, prezračili stanovanje, iznesli ožgane predmete in pomerili koncentracijo plinov.

POŽARI V NARAVI OZIROMA NA PROSTEM

Izpostava Murska Sobota

Ob 19.06 sta med naseljema Veržej in Križevci pri Ljutomeru, občina Veržej, gorela trava in 
grmičevje v melioracijskem jarku v dolžini okoli 20 metrov. Požar so pogasili gasilci PGD Veržej.

SPROŠČANJA NEVARNIH PLINOV

Izpostava Novo mesto

Ob 9.44 so na Rozmanovi ulici v Novem mestu v revizijskem jašku zaznali povečano 
koncentracijo plina. Dežurni delavec podjetja Istrabenz plini je ugotovil, da je bilo zaradi izpada 
električne energije prekinjeno prezračevanje v jašku zato je zaudarjalo po kanalizaciji.

NESREČE Z NEVARNIMI SNOVMI

Izpostava Celje

Ob 18.15 je na Mestnem trgu v Slovenskih Konjicah občan opazil onesnaženje reke Dravinje. 
Gasilci PGD Slovenske Konjice so pregledali območje onesnaženja ter nudili pomoč 
uslužbencu pristojne službe.



TEHNIČNA IN DRUGA POMOČ

Izpostava Kranj

Ob 11.03 so v Čevljarski ulici v Žireh gasilci PGD Dobračeva iz stanovanjskega objekta izčrpali 
vodo.

Izpostava Ljubljana

Ob 15.46 je pred večstanovanjskim objektom na Dunajski cesti v Ljubljani v zemlji počila večja 
vodovodna cev. Pri tem je na površje začela iztekati voda. Gasilci GB Ljubljana so zavarovali 
kraj dogodka, delavci VO-KE pa so zaprli vodovodne ventile in preprečili iztekanje.

Izpostava Murska Sobota

Ob 19.17 je na Ulici Staneta Rozmana v Murski Soboti v okvarjenem dvigalu stanovanjskega 
bloka ostal ujet občan. Rešila sta ga gasilca PGD Murska Sobota.

II. NAPOVED ZA NASLEDNJE DNI

V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, deloma 
plohami. V torek bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne se 
bodo pojavljale krajevne padavine, deloma plohe. Ponekod bo pihal severovzhodnik. 
Tudi v sredo in četrtek bo večinoma oblačno, občasno bo ponekod deževalo. Postopno bo 
nekoliko hladneje.

III. RAZMERE V GORAH

Nevarnost snežnih plazov je v visokogorju večinoma ZMERNA, 2. STOPNJE, nižje pa 
MAJHNA, 1. STOPNJE. Nevarna so predvsem strmejša pobočja nad okoli 1800 metrov 
nadmorske višine, kjer se lahko že pod manjšo obremenitvijo snežne odeje sproži plaz 
napihanega snega - več zametov je na južnih in zahodnih straneh grebenov in sedel. Novi sneg 
je v visokogorju tudi razmeroma slabo sprijet s podlago, zato se lahko splazi po šibki plasti, ki je 
na stari sneženi podlagi. Spontano plazenje je malo verjetno.
Snežna odeja je v visokogorju večinoma mehka in rahla, zaradi vetra so nastali zameti, vetru 
izpostavljena mesta so spihana. Nižje, kjer je deževalo, je sneg razmočen. Ker je že povsem 
preobražen in uležan, se večinoma ne plazi.
V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno in megleno. Občasno bodo krajevne 
padavine, meja sneženja bo na nadmorski višini med 1600 in 1800 metri. Pihal bo šibak do 
zmeren veter vzhodnih smeri. V torek bo sprva nekaj sonca, čez dan pa bo nastajala 
spremenljiva oblačnost in predvsem sredi dneva in popoldne krajevne plohe. Meja sneženja bo 
malenkost višje kot danes. Pihal bo šibak do zmeren severovzhodnik. V sredo bo oblačno z 
občasnimi padavinami. Meja sneženja se bo spustila do okoli 1400 metrov nad morjem. Pihal 
bo šibak do zmeren veter vzhodnih smeri.
Novi sneg bo v visokogorju ostal mehak, počasi se bo sesedal in preobražal. Pod okoli 1900 
metri se bo zaradi višje temperature hitreje preobražal in sesedal. Snežna odeja bo počasi 
postajala bolj stabilna. V sredo bodo nove padavine predvsem v visokogorju spet povečale 
nevarnost snežnih plazov, koliko, pa bo odvisno od količine novega snega, kar pa še ne 
moremo dovolj natančno napovedati.
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