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POPLAVE
Izpostava Brežice
Ob 14.13 so na Šolski cesti v Brestanici gasilci PGE Krško postavili protipoplavne
vreče zaradi možnosti vdora meteorne vode v stanovanjsko hišo.
Ob 15.14 so gasilci PGD Leskovec pričeli z evakuiranjem cvetličarne Kerin v Krškem.
Na terenu so tudi gasilci PGE Krško, PGD Krško, Leskovec, Videm ob Savi, Dolenja
vas, Brege, Raka, Drnovo in Mali Kamen. V popoldanskem času so gasilci PGD Videm
ob Savi, Brege, Dolenja vas, Krško in Leskovec na območju Valvazorjevega nabrežja v
Krškem polnili in nameščali protipoplavne vreče.
Od 21.15 gasilci PGD Raka, Drnovo, Mali kamen in Zdole so polnili protipoplavne
vreče.
Ob 21.47 gasilci PGD Dolenja vas polnili in namestili protipoplavne vreče ob ogroženih
objektih v naselju Dolenja vas.
Ob 23.48 so v kraju Vrbina gasilci PGE Krško s čolnom reševali dve osebi, ujeti na
poplavljeni cesti.
Ob 15.09 je meteorna voda zalila kletne prostore stanovanjske hiše v Zakotu, občina
Brežice. Gasilci PGD Bukošek so izčrpali 25 kubičnih metrov vode in očistili odtočne
jaške.
Ob 16.07 v Krški vasi, občina Brežice, gasilci PGD Krška vas zaradi poplavljanja
pomagajo pri selitvi trgovine Baznik. Ob 19.38 v kraju Čatež ob Savi gasilci PGD
Cerina črpali meteorno vodo iz kletnih prostorov in opravljali preventivni pregled
Čateških toplic.
Ob 21.07 gasilci PGD Skopice pomagli polniti pesek v protipoplavne vreče v naselju
Krška vas. Na teren so odšli tudi gasilci PGD Loče, Rigonce in Mihalovec.
Ob 16.18 je bil aktiviran občinski štab CZ občine Sevnica, ki so pregledali celotno
območje občine.
Ob 17.08 so zaradi zemeljskega plazu delavci CGP Sevnica zaprli lokalno cesto
Poklek–Trnovec.
Ob 18.56 so PGD Boštanj polnili protipoplavne vreče na območju Dolenjega Boštanja.
Ob 19.50 so delavci podjetja Gradnje d. o. o. Boštanj dovažali pesek v obrtno cono
Boštanj, kjer so gasilci polnili protipoplavne vreče in z vrečami peska zavarovali
ogrožen stanovanjski objekt, ki ga je ogrožala reka Mirna.

Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 2399229000, TRR: 01100-6370191114

Ob 22.22 gasilci PGD Boštanj izvajajo pregled nižje ležečih ogroženih stanovanjskih in
drugih objektov ob reki Savi v naselju Šmarčna. Posredovali so gasilci PGD Sevnica,
Blanca, Studenec, Boštanj in Breg.
Od 17.44 so gasilci PGD Sevnica, Blanca, Studenec in Breg izvajali preventivne
preglede vodostaja reke Save in stanje ogroženosti objektov na širšem poplavnem
območju.
Izpostava Celje
Ob 5.22 je občino Solčava zajelo močno deževje, posledično pa so narastli tudi
vodotoki, ki so poplavili kleti treh stanovanjskih hiš v Solčavi in Robanovem Kotu.
Zaradi zamašenega kanalizacijskega sistema je poplavilo tri stanovanjske hiše v
Robanovem Kotu. V Robanovem Kotu je vodotok uničil tudi most za pešce in kolesarje.
Na cesto Solčava–Logarska Dolina so se sprožili trije plazovi v dolžini okoli 30 metrov.
Plazovino so s ceste odstranili vzdrževalci VOC-a. Gasilci PGD Solčava so v Logarski
Dolini s ceste odstranili podrto drevo. Na cesti Solčava–Podolševa je cesta polovično
zaprta zaradi podora zemljine na dveh mestih. Reka Savinja je poškodovala glavno
cesto Luče–Solčava na dolžini 30 metrov in globino 5 metrov.
Ob 6.29 je območje občine Luče zajelo močno deževje. Porastli so vodotoki, ki so
skupaj s podtalno vodo poplavili okoli 80 objektov. Potok Lučnica je poplavila cesto
Luče–Podvolovljek. Podor zemljine na lokalne ceste na več lokacijah. V Krnici je zaradi
zamašenega propusta poplavilo naselje in rekreacijski center. Zemeljski plazovi so na
štirih lokacijah zaprli lokalne ceste. Sprožil se je zemeljski plaz na območju Konjskega
Vrha.
Okoli 7.00 je Savinja s pritoki pričela poplavljati na območju občine Ljubno. Pretrganih
je veliko cestnih povezav, močno je poškodovana cesta Mozirje-Luče v Ljubnem.
Savinja je poplavila vsaj 50 objektov, 1 gospodarsko poslopje je voda odnesla, sprožilo
se je preko 15 plazov (eden ogroža hišo na Ljubnem in eden v hišo v Okonini).
Pretrgan je vodovod za Ljubno na določenih območjih pa je še vedno motena oskrba z
vodo. Nekateri predeli so popolnoma odrezani od sveta. Na terenu je bilo okoli 100
gasilcev iz PGD Ljubno, Radmirje in Okonina, 15 pripadnikov CZ, delavci Elektra in
komunale ter vsa razpoložljiva gradbena mehanizacija v občini Ljubno. Gasilci so eno
osebo rešili iz poplavljenega vozila z avtom vred.
Ob 7.10 je v Grušovju, občina Rečica ob Savinji, hudourniška voda zalila kletne
prostore šestih stanovanjskih hiš.
Posredovali so gasilci PGD Grušovje, Rečica ob Savinji in Pobrežje ob Savinji.
Gasilci PGD Grušovje so iz poplavljenega hleva rešili 40 govedi in 4 prašiče ter izčrpali
vodo iz poplavljenega objekta.
Od 7.40 dalje je na območju občine Mozirje poplavljala reka Savinja s pritoki.
Poplavljenih je približno 200 stanovanjskih objektov, 50 upravnih in gospodarskih
poslopij, voda je uničila 3 mostove, več je poškodovanih, spodjedenih, sprožilo pa se je
tudi več kot 20 plazov. Na terenu je bilo 68 prostovoljnih gasilcev iz Mozirja, ki so
posredovali tudi pri razlitju kurilnega olja (okoli 800 litrov), odstranjevanju naplavljenega
soda z nafto, črpanju vode zaradi nevarnosti razlitja cistern z kurilnim oljem, 10 so
reševali obolele osebe, pomoč NMP pri reševanju majhnega otroka, 4 so reševali
domačih živali iz hlevov, 4 so evakuirali osebe zaradi nevarnosti rušitve stanovanjske
hiše.
Ob 7.40 so območje občine Nazarje zajele močne dežne padavine. Naraščali so
vodotoki. V Nazarjah je poplavilo kulturni dom, gasilski dom, trgovski center in
Obrtniško ulico. Poplavljenih je tudi več stanovanjskih objektov.

Poplavilo je tudi naselje Žlabor. V naselju Potok in Kokarje je poplavilo mosta. Sprožili
so se trije plazovi na območju naselja Čreta. Poplavljena je bila cesta Lačja vas in
stanovanjski objekti in objekti v Pustem Polju. Poplavljen pa je bil tudi gasilski dom v
Šmartnem ob Dreti. Posredovali so gasilci PGD Nazarje, Gorica ob Dreti, Šmartno ob
Dreti, ki so črpali vodo iz objektov, nudil pomoč občanom. Ogledali so si tudi območja
plazov.
Ob 9.27 v Topolščici potok Toplica, občina Šoštanj, poplavlja več objektov. Na terenu
so gasilci PGD Topolščica, Šoštanj mesto, Gaberke in Lokovica.
Ob 12.21 je na Celjski cesti v Rogaški Slatini meteorna voda poplavila kletne prostore
Vile Golf. Posredovali so gasilci PGD Rogaška Slatina. Izčrpali so okoli 15 kubičnih
metrov vode.
Ob 10.52 je zamašen vodni prepust in je bila poplavljena lokalna cesta Dobrna - Klanc
v občini Dobrna. Gasilci PGD Dobrna so očistili prepust in sprali cestišče.
Ob 15.10 je v Parožu v občini Dobrna zemeljski plaz zaprl lokalno cesto na dolžini okoli
5 metrov. Posredovali so gasilci, ki so označili da je cesta zaprta. Z delovnim strojem
se je odstranila zemljina.
Ob 16.30 je na Klancu v občini Dobrna podtalnica poplavila stanovanjsko hišo. Gasilci
PGD Dobrna so izčrpali vodo iz kletnih prostorov.
Gasilci PGD Zreče so posredovali pri črpanju vode iz 6 stanovanjskih hiš in 2 hlevov na
območju občine Zreče. Prav tako so očistili cesto Loška gora-Skomarje, hlodovino
izpod mostu v Radani vasi in propust na cesti Zreče - Skomarje.
Ob 10.28 je območje občine Vojnik zajelo močno deževje. V Socki in Novi Cerkvi je
poplavilo kleti štiri stanovanjskih hiš in šest gospodarskih poslopji. Gasilci PGD Nova
Cerkev in Socka so črpali vodo iz objektov. Poplavljena je bila cesta Nova CerkevSocka, ki je bila neprevozna tri ure. Poškodovan je cesta Vojnik - Dorna pri odcepu za
hrenovo. Promet poteka izmenično. Gasilci PGD Lemberg so zavarovali cestišče. V
Višnji vasi so se na jezu reke Hudinje zagozdilo grmičevje in hlodovina. Posredovali so
gasilci PGD Vojnik in delovni stroj, ki je odstranil naplavine. Na cesti Loke pri
Frankolovem-Frankolovo so gasilci PGD Frankolovo iz potoka odstranili dve drevesi z
delovni strojem.
Od 11.30 je v občini Vransko kar nekaj težav z vodotoki. Poplavljali so Merinščica,
Podgrajščica in Bolska., poplavljena je bila cesta Selo-Brode, Vransko-Prapreče,
cesta Vransko-Ropasija (Tešova), voda je ogrožala stanovanjsko hišo v Vranskem,
zalilo transformatorsko postajo, zalilo krožišča poligona varne vožnje.
Okoli 12. ure je območje občine Žalec zajelo močno deževje. V Zg. Grušovljah, Ložnici,
Vrbju je poplavilo več hiš, poplavljenih je tudi več cest (Arja vas - Velenje, pri jami
Pekel). Odneslo je varovalni nasip Savinje v Latkovi vasi, v Dobriši vasi nasip struge,
voda se je razlila na polje.
Ob 12.30 so v Hajnskem, občina Šmarje pri Jelšah gasilci PGD Kristan vrh izčrpali
meteorno vodo iz kleti novogradnje.
Ob 13.03 sta na območju občine Podčetrtek potoka Mestinščica in Hajnščica poplavila
lokalne ceste. Gasilci PGD Pristava pri Mestinju so preventivno s protipoplavnimi
vrečami v Pristavi pri Mestinju zavarovali tri stanovanjske objekte in dva gospodarska
objekta ter nudili občanu pomoč pri črpanju vode iz gospodarskega objekta.

Ob 14.00 so na območju Polzele gasilci PGD Polzela in Andraž nad Polzelo reševali 3
osebe iz 2 poplavljenih vozil in izpraznili eno večje skladišče.
Okoli 13.00 je v občini Laško reka Savinja poplavila glavno cesto Laško–Zidani most
pri podvozu Rimska cesta, ožji center Laškega od občine proti Marija Gradcu, garažo
Term Laško in klet Zdravilišča Laško. V Šmihelu je plaz ogrožal stanovanjsko hišo.
Posredovali so gasilci PGD Laško, Zidani most, Sedraž in Rimske Toplice.
Ob 11.00 je na območju občine Braslovče reka Savinja s pritoki močno narasla. Gasilci
PGD Braslovče, Gomilsko, Letuš, Dobrovlje in Parižlje-Topovlje so reševali ljudi iz
objektov s pomočjo čolna, črpali vodo iz objektov, pomoč ljudem z protipoplavnimi
vrečami. Poplavilo je večje število objektov v občini Braslovče.
Ob 11.44 je na območju občine Slovenska Bistrica v Novem Tepanju reka Oplotniščica
poplavila večje polje, 5 stanovanjskih objektov in gospodarsko poslopje. Na
avtocestnem počivališču Tepanje je poplavilo Motel. Gasilci PGD Sl. Konjice, Tepanje,
Draža vas in PIGD Konus so spremljali stanje vodotokov na območju celotne občine.
Okoli 10. ure dopoldan sta na območju občine Vitanje pričela poplavljati potoka Hudinja
in Jesenica. Poplavljena je bila cesta Vitanje-Dolič, most pri Občini Vitanje, delno zalita
ulica Na gmajni in poplavljena klet stanovanjskega bloka. Posredovali so gasilci PGD
Vitanje.
Od 10.51 je bilo na območju občine Velenje poplavljenih je 69 objektov, 9 cest med
njimi regionalna cesta Velenje-Slovenj Gradec v Paki. Sprožilo se je tudi več plazov,
nekateri ogrožajo stanovanjske hiše. Na terenu je okoli 200 gasilcev iz PGD Velenje,
Bevče, Šalek, Vinska gora, Pesje, Škale in Šentilj.
Od 9.30 je na območju občine Šmartno ob Paki reka Paka poplavila okoli 200
stanovanjskih objektov ter 2 lokalni in 2 regionalni cesti. Sprožil se je tudi en zemeljski
plaz, podrtih je nekaj dreves. Posredovali so gasilci PGD Šmartno ob Paki in Paška
vas.
Od 14.30 so na območju občine Prebold gasilci iz društev občinskega gasilskega
poveljstva Prebold imeli precej dela zaradi naraslih Savinje in Bolske, zaradi česar je v
Preboldu poplavilo 2 objekta, v Latkovi vasi prostore 2 podjetij, cesto Kaplja vasGrajska vas, Savinja je poplavila cesto Šempeter-Šešče
Izpostava Kranj
Ob 2.07 je v Bohinjski Bistrici, občina Bohinj meteorna voda zalila več stanovanjskih
hiš. Posredovali so gasilci PGD Bohinjska Bistrica, ki so z protipoplavnimi vrečami
preprečili dotok vode v bivalne prostore stanovanjske hiše in izčrpali meteorno vodo iz
objektov.
Zaradi neurja se je na cesto Podjelje - Koprivnik sprožil plaz in je bila cesta zaprta.
Zaradi naraslih voda so bile zaprte Ajdovska in Zoisova cesta v Bohinjski. Bistrici,
cesta Ribčev Laz-Stara Fužina in cesta pri Petrolu v Bohinjski Bistrici.
Ob 3.55 in kasnejših jutranjih urah so v naseljih Kokra in Bašelj, občina Preddvor,
gasilci PGD Preddvor izčrpali meteorno vodo iz treh zalitih objektov.
Ob 7.40 so posredovali na reki Kokri, kjer se je zagozdila veja, a je zaradi preveč
deroče in narasle reke niso mogli odstraniti
Ob 4.39 se je na cesto Naklo-Žeje, občina Naklo, v bližini podvoza iz brežine usul
plaz.. Obveščeno je bilo Cestno podjetje Kranj.

Ob 5.22 je v Zgornjem Jezerskem v občini Jezersko voda pričela zalivati stanovanjsko
hišo. Posredujejo gasilci PGD Jezersko.
Ob 5.30 so v Kvantah gasilci izčrpali vodo iz hiše.
Ob 6.25 so gasilci zaprli Cesto proti kamnolomu in poklicali delovni stroj, ki je s ceste
odstranil blato.
Ob 7.40 so gasilci odstranili s traktorjem veje, ki so se zagozdile pod mostova.
Ob 7.40 so gasilci preko hudournika podrli 6 dreves in z delovnim strojem preusmerili
tok hudournika, ki je ogrožal naselja v Zgornjem Jezerskem.
Ob 8.45 so na Zgornjem Jezerskem gasilci pokrili odkrito streho. Namestili so 6 opek.
Ob 8.46 so pri Štularju na Zgornjem Jezerskem namestiti nekaj manjkajočih strešnikov.
Ob 12.47 so na Zgornjem Jezerskem pri Zadnikarju gasilci odstranili smreko iz
stanovanjske hiše.
Ob 13.30 so pri domačiji Roblek na Ravnah zaščitili z vrečami Roblekov most in
preusmerili tok vode. Voda je spodjedala most. V pomoč je prišel delovni stroj, da je
poglobil strugo.
Ob 14.50 so pri Hkavcu gasilci izčrpali vodo iz stanovanjske hiše.
Ob 4.51 je v Betonovi ulici v Kranju meteorna voda dvignila pokrov jaška in v
Srakovljah v občini Kranj, kjer je zalila kletne prostore stanovanjske hiše. Posredovali
so gasilci JZ GRS Kranj.
Ob 6.50 v kraju Predoslje, občina Kranj, voda iz jezu HE Štandard-Kranj poplavlja
stanovanjsko hišo.
Zaradi visokega vodostaja, bodo gasilci PGD Kranj in Predoslje posredovali, ko voda
upade.
Ob 6.03 je na Cesti 1. maja in v ZD Jesenice na Jesenicah, meteorna voda zalila več
objektov. Gasilci GARS Jesenice so namestili vreče s peskom in izčrpavali vodo.
Ob 5.41 je zemeljski plaz zasul cesto v Zabukovju. Obveščeno je bilo Komunalno
podjetje Kranj.
Ob 7.44 so na Savski cesti na Bledu gasilci PGD Mlino izčrpali vodo iz stanovanjskega
objekta.
Ob 6.18 je v občini Radovljica, meteorna voda zalila podvoz pod AC na cesti
Radovljica-Nova vas. Obveščeno je bilo Cestno podjetje Kranj.
Ob 4.02 so gasilci PGD Stara Fužina posredovali v Stari Fužini in Ukancu. V Stari
Fužini so ob potoku Mostnica na ogroženih mestih položili protipoplavne vreče in iz
dveh stanovanjskih hiš izčrpali vodo. V Ukancu so iz enega objekta izčrpali vodo.
Ob 11.10 so gasilci PGD Šenčur posredovali na Pipanovi cesti v Šenčurju, kjer so
izčrpali vodo.
Ob 12.30 so na Cesti Svobode, občina Bled, gasilci PGD Bled, izčrpali meteorno vodo
iz objekta.
Ob 9.20 se je v Dovjah, občina Kranjska Gora, na cesto sprožil plaz. Gasilci PGD
Dovje so s pomočjo gradbene mehanizacije komunale Kranjska Gora nanesli material
iz ceste odstranili. Cesta je zopet prevozna.
Ob 10.27 so v občini Šenčur gasilci PGD Voklo očistili podvoz Šenčur-Voklo, ki je bil
poln vode.

Ob 14.12 so v ReCO Kranj prejeli obvestilo udoru dela ceste Krnica-Pokljuka v bližini
Mrzlega studenca v občini Gorje. Stanje na cesti so si ogledali predstavniki Civilne
zaščite občine Gorje. Do sanacije ceste bodo na njej postavljene opozorilne table. O
tem so bili obveščeni predstavniki Cestnega podjetja.
Ob 13.40 se je na Gabrški gori v občini Škofja Loka sprožil manjši zemeljski plaz in
zasul lokalno cesto. Plaz so si ogledali predstavniki CZ Škofja Loka. Zemljino bodo
odpeljale pristojne službe.
Ob 5.22 je v naselju Nomenj v občini Bohinj močno neurje poplavilo cesto v Nomenju.
Posredoval so delavci CP Kranj.
Ob 16.47 so v dolini reke Kokre, občina Preddvor, gasilci PGD Preddvor iz kleti
stanovanjske hiše izčrpali meteorno vodo.
Ob 8.19 so v Kočni, občina Jesenice, gasilci GARS Jesenice s protipoplavnimi vrečami
preusmerili hudournik, ki je ogrožal hišo.
Ob 17.34 so v Velesovem, občina Cerklje na Gorenjskem, gasilci PGD Velesovo
izčrpali vodo iz stanovanjske hiše.
Ob 6.50 so na Cesti Maršala Tita, občina Jesenice, gasilci GARS Jesenice, očistili
zamašene odtoke za meteorno vodo. Iz notranjih prostorov so izčrpali vodo in prostore
očistili.
Ob 17.40 so v naselju Poženik, občina Cerklje na Gorenjskem, gasilci PGD Cerklje na
Gorenjskem izčrpali meteorno vodo iz kleti stanovanjske hiše.
Ob 13.29 je na Cesti Franceta Prešerna, občina Jesenice, v gostilniškem objektu voda
odplaknila polovico škarpe. Gasilci GARS Jesenice so z avtodvigalom prestavili
gostilniške aparate na varno.
Ob 17.25 so v Javorniškem Rovtu v občini Jesenice posredovali gasilci PGD Javorniški
Rovt, ki so iz kleti stanovanjske hiše izčrpali vodo.
Ob 16.30 so v Suhi pri Predosljah, občina Kranj, gasilci PGD Suha izčrpali meteorno
vodo iz kletnih prostorov stanovanjske hiše.
Ob 16.35 so na Trati v Spodnji Besnici, občina Kranj, gasilci PGD Besnica izčrpali vodo
iz kleti stanovanjskega objekta. Na kraju so preko noči pustili potopno črpalko.
Ob 10.11 so v Sv. Duhu v občini Škofja Loka gasilci PGD Virmaše-Sv. Duh izčrpali
vodo iz kleti dveh stanovanjskih hiš.
Ob 8.25 so v občini Škofja Loka gasilci PGD Škofja Loka, v Zmincu, Vincarjih,
Sopotnici, Puštalu, Studencu, na Partizanski in Sorški cesti, izčrpali vodo iz kleti
stanovanjskih hiš. Na Breznici pod Lubnikom so sanirali plaz.
Ob 9.58 so na Kidričevi cesti, občina Škofja Loka, gasilci PGD Trata izčrpali meteorno
vodo iz kletnih prostorov stanovanjskega objekta.
Ob 20.10 je v kraju Češnjevek, občina Cerklje na Gorenjskem, meteorna voda zalila
stanovanjsko hišo. Vodo iz objekta so izčrpali gasilci PGD Velesovo in PGD Cerklje.
Izpostava Ljubljana

Ob 8.45 je v stanovanjsko hišo v Dvoru, občina Ljubljana, vdirala meteorna voda.
Gasilci PGD Stanežiče-Dvor so izčrpali vodo in očistili jašek pred hišo. Med vračanjem
z intervencije so pri hiši v Stanežičah očistili še meteorni jašek.
Ob 8.42 so v Rovtah v občini Logatec, gasilci PGD Rovte izčrpali vodo iz kletnih
prostorov poplavljene stanovanjske hiše. Zaradi zemeljskega plazu na cesti v Rovtah
so delavci cestnega podjetja cestišče v dolžini šestih metrov očistili. Cesta je zaradi
nevarnosti do nadaljnjega zaprta.
Ob 8.59 je v Vrzdencu, občina Horjul, hudourniška voda ogrožala stanovanjsko hišo.
Gasilci PGD Vrzdenec so okoli hiše namestili vreče s peskom in očistili več meteornih
jaškov in prepustov pod cestiščem.
Ob 9.36 v Željnah, občina Kočevje, meteorna voda ogroža stanovanjski objekt.
Posredujejo gasilci PGD Šalka vas.
Ob 9.45 je na Maistrovi ulici v Kamniku, v kletne prostore bazena pričela vdirati
meteorna voda. V Mekinjah pa je meteorna voda poplavila klet stanovanjske hiše.
Posredujejo gasilci PGD Kamnik.
Ob 10.11 uri so na Medvedjem Brdu, občina Logatec, gasilci PGD Medvedje Brdo
izčrpali vodo iz kletnega prostora stanovanjskega objekta in očistili jašek.
Od 10.14 je zaradi poplav zaprta cesta iz smeri Jevnice, občina Litija. Gasilci PGD
Sava so polnili protipoplavne vreče. Zaporo na poplavljeni cesti so izvedli gasilci PGD
Jevnica. Podvoz v Kresnicah je poplavljen.
Ob 10.48 so bili v občini Horjul aktivirani gasilci PGD Šentjošt zaradi zapore lokalne
ceste zaselek Potok - Kurja vas. Gasilci so postavili zaporo, in zaščitili cestišče na treh
koncih z varovalnim trakom zaradi podora cestišča. Voda se je vrnila v strugo.
Okoli 14. ure so gasilci PGD Vače izvozili in v vasi Sava naredili nasip. Prečrpali so
tudi vodo iz večjega dvorišča.
Ob 15.00 v občini Litija, gasilci PGD Litija črpajo poplavljene kleti in čistijo meteorne
jaške.
Cesta Jevnica - Kresnice je poplavljena. Zaporo so postavili gasilci PGD Jevnica in
PGD Kresnice.
Gasilci PGD Jevnica rešujejo umetno travo na nogometnem igrišču. Gasilci PGD
Jevnica črpajo vodo iz poplavljenega objeta.
Od 16.36 gasilci PGD Litija črpajo vodo iz kleti objektov in čistijo jaške. Reka Sava
ogroža cesto Hotič - Zgornji Log.
Gasilci PGD Hotič so nasuli zemljo pri odcepu za Konj, kjer je voda ogrožala dve
stanovanjski hiši
Ob 18.09 gasilci PGD Kresnice in PGD Jevnica, v kraju Jevnica postavljajo
protipoplavne vreče.
Ob 19.26 gredo gasilci PGD Ribče pomagat občanu graditi protipoplavni nasip na
Vernek. Nasip so zgradili in obvarovali stanovanjski hišo.
Gasilci PGD Jevnica so črpali meteorno vodo iz Zadružnega doma in Osnovne šole v
Jevnici.

Ob 19.30 so gasilci PGD Polšnik zaprli poplavljeno cesto pri Spodnjem Logu, pomagali
polniti vreče za nasip na Savi, vršili nadzor vodostaja reke Save ob regionalni cesti
Zagorje ob Savi - Litija.
Ob 9.55 so gasilci PGD Senožeti zaprli most proti Jevnici, kasneje tudi magistralno
cesto Ljubljana - Litija proti Ribčam. V Senožetih so gasilci postavili vreče s peskom za
zavarovanje stanovanjskega objekta v katerega je pričela vdirati reka Sava.
Ob 10.16 je v Zgornjih Pirničah, občina Medvode, meteorna voda zalila klet
stanovanjskega objekta. Posredovali so gasilci PGD Zgornje Pirniče.
Ob 10.09 je cesto na Okroglo, občina Kamnik, poplavil hudournik.
Na cesto v Kamniški Bistrici se je sprožil večji zemeljski plaz.
Ob 10.18 je v Godoviču, meteorna voda zalila klet stanovanjske stavbe. Vodo so
izčrpali gasilci PGD Kamniška Bistrica.
Ob 10.21 je na Linhartovi cesti v Mengšu voda zalila kletne poslovne prostore. Vodo so
izčrpali gasilci PGD Mengeš.
Ob 10.29 so bili v ReCO Ljubljana obveščeni, da voda ogroža prostore Kajak - kanu
kluba Rašica, na Marinovševi cesti v Ljubljani. Gasilci GB Ljubljana, PGD Vižmarje Brod in PGD Tacen so okoli objekta namestili vreče s peskom.
Ob 11.10 je v občini Dobrova-Polhov Gradec voda vdrla v kletne prostore stanovanjske
hiše v naselju Hrastenice. Gasilci PGD Hruševo so izčrpali vodo in preusmerili tok
potoka ob hiši.
Na cesti Žirovski vrh - Osredek so očistili več meteornih jaškov in cestnih prepustov.
Ob 11.14 so na hudourniku pri Podrebri, v Polhovem Gradcu in na cesti v naselju
Srednja vas, občina Dobrova -Polhov Gradec, gasilci PGD Polhov Gradec očistili
cestne propuste in zavarovali poplavljeno cestišče. Zaradi poplav so nudili pomoč pri
prevozu šolskih otrok.
Od 11.28 uri so bili v občini Kamnik gasilci PGD Šmarca v pripravljenosti. Nadzorovali
so vodostaj Kamniške Bistrice in popravili del nasipa pri Šmarskem jezu.
Ob 11.09 so v Vikrčah, občina Medvode, gasilci PGD Spodnje Pirniče črpali meteorno
vodo iz kleti stanovanjskega objekta.
Ob 11.43 so na Rovski cesti v Rovah, občina Domžale, gasilci CPV Domžale in PGD
Rova zaradi poplave postavili protipoplavne vreče in spremljali vodostaj reke Kamniška
Bistrica.
Od 10.30 so gasilci PGD Homec začeli postavljati nasipe zaradi preprečevanja
poplavljanja reke Kamniške Bistrice v naselju Nožice. Delo so opravili do 14.50. V
naselju Homec so očistili nekaj kanalov in meteornih jaškov.
Ob 12.10 so bili aktivirani gasilci PGD Laze zaradi zapore ceste Zalog-Laze in ZalogJevnica, občina Dol pri Ljubljani. S cestišča so odstranili poplavljen osebni avtomobil.
V Lazah so črpali vodo iz stanovanjske hiše in pomagali pri prenosu pohištva iz
sosednje poplavljene stanovanjske hiše.
Ob 12.15 so gasilci PGD Dol pri Ljubljani opravili zaporo ceste Dolsko-Laze, občina
Dol pri Ljubljani.

Ob 16.15 so gasilci PGD Dolsko na cesti Dolsko - Laze postavili protipoplavne vreče.
Ob 16.17 je postavljena cestna zapora med Senožetmi in Ribčami.
nadaljnjega zaprta za ves promet.

Cesta je do

Ob 16.36 so v Jevnici, občina Dol pri Ljubljani, gasilci PGD Jevnica črpali vodo iz
poplavljenega objekta.
Od 8. ure dalje so v občini Medvode, gasilci PGD Preska Medvode, Zbilje, Gornje
Pirniče, Spodnje Pirniče-Vikrče-Zavrh in Sorana Gorenjski cesti, Seškovi cesti in Cesti
Komandanta Staneta postavili nasipe in izčrpali vodo iz desetih objektov.
Ob 13.06 so v Delavskem domu v Kamniku, gasilci PGD Kamnik črpali meteorno vodo
iz kletnih prostorov objekta.
Ob 12.05 uri so bili v občini Logatec aktivirani gasilci PGD Rova zaradi zapore ceste
Logatec - Žiri. Gasilci so postavili znak za zaporo in fizično varovali zaprtje do vrnitve
vodotoka v strugo.
Od 9. ure dalje so na območju občine Dol pri Ljubljani gasilci PGD Dol pri Ljubljani
zaprli tri lokalne poplavljene ceste in izvajali nadzor vodostaja reke Save.
Ob 14.00 so na reki Pšati, občina Komenda, gasilci PGD Moste postavili protipoplavne
nasipe.
ob 16.45 uri so bili aktivirani gasilci PGD Kamnik zaradi prometne nesreče v Kamniški
Bistrici. Iz vode so potegnili osebno vozilo.
Ob 17.38 so gasilci PGD Velika vas zaradi zaprtja magistralne ceste na relaciji
Senožeti - Ribče, občina Moravče, usmerjali povečan promet skozi Veliko vas.
Ob 18.24 so na Kajakaški cesti v Ljubljani, gasilci PGD Tacen v dveh hišah zaradi
dviga podtalnice izčrpali vodo iz kletnih prostorov.
Ob 18.03 se je v naselju Hrib pri Kamniku sprožil zemeljski plaz. Posredovale so
pristojne službe in gasilci PGD Kamnik.
Ob 12.30 so v občini Kamnik gasilci PGD Zg. Tuhinj začeli s sanacijo dveh
hudournikov, ki sta ogrožala hiše v naselju Zg. Tuhinj. S pomočjo rovokopača so očistili
struge obeh vodotokov.
Po 15.00 so nadaljevali s črpanjem vode v zdravstvenem domu v Zg. Tuhinju.
Ob 19.30 je visoka voda pričela ogrožati plinsko centralo v Šentjakobu, občina
Ljubljana. Gasilci PGD Podgorica -Šentjakob so postavili protipoplavne vreče.
Ob 20.59 je v Lajovčevi ulici v občini Ljubljana voda zalila kletne prostore petih
stanovanjskih hiš. Gasilci GB Ljubljana in PGD Zadobrova Sneberje so izčrpali vodo iz
kletnih prostorov.
Izpostava Maribor
Od 5.03 so na območju Maribora, gasilci PGD Malečnik črpali meteorno vodo iz 11
objektov. Pomagali so pri reševanju materialnih dobrin in iz poplavljenih objektov
reševali šest oseb.

Ob 9.55 so v kraju Ogljenšak, občina Slovenska Bistrica, gasilci PGD Zgornja Polskava
črpali meteorno vodo iz kleti sedmih stanovanjskih objektov in očistili naplavine v
Spodnji Polskavi.
Ob 10.22 so v občini Ruše iz več poplavljenih objektov, gasilci PGD Bistrica ob Dravi in
PGD Smolnik črpali vodo, preusmerjali in čistili vodotoke.
Od 9.45 ure dalje so na območju občine Maribor gasilci JZZPR Maribor in PGD
Razvanje, Radvanje, Brezje, Maribor-mesto, Kamnica, Maribor-Studenci, Pekre ter
Maribor-Pobrežje izčrpali vodo iz petih stanovanjskih ter treh drugih objektov. Eno
stanovanjsko hišo je voda poškodovala in eno porušila. S pomočjo čolnov so gasilci
rešili 10 oseb s poplavljenih objektov.
Ob 10.26 so gasilci PGD Lovrenc na Pohorju posredovali na petih lokacijah pri črpanju
vode iz kletnih prostorov, čiščenju cestišč in odtočnih jaškov.
Ob 10.57 so na območju Zgornje Kungote posredovalo gasilci PGD Zg. Kungota kjer
so izčrpali meteorno vodo iz kleti treh stanovanjskih objektov.
Ob 10.42 so v krajih Koritno, Dobriški vasi, na Konjiški, Podbrežu in Partizanski ulici v
Oplotnici, gasilci PGD Oplotnica, Videž, Kebelj in Zgornja Bistrica črpali meteorno
vodo.
Nekaj po 11. uri so v občini Lenart gasilci PGD Lenart izčrpali vodo iz štirih
stanovanjskih objektov.
Ob 10.50 so v naseljih Svečane, Sladki vrh, Selnica ob Muri in Vranji vrh, občina
Šentilj, gasilci PGD Paloma-Sladki vrh z vrečami zavarovali 12 stanovanjskih objektov,
da jih ni zalila voda.
Ob 11.10 so gasilci PGD Slovenska Bistrica, Zgornja Bistrica in Laporje izčrpali vodo iz
kletnih prostorov štirih stanovanjskih hiš na območju Slovenske Bistrice, polnili
protipoplavne vreče, ter jih razvozili na lokacije, kjer so jih občani potrebovali.
Ob 10.55 so na območju Zgornje Bistrice, občina Slovenska Bistrica, gasilci PGD
Zgornja Bistrica izčrpali meteorno vodo iz kletnih prostorov dveh stanovanjskih hiš.
Ob 13.43 so na območju občine Duplek, gasilci PGD Dvorjane, PGD Korena in
reševalci PRS Maribor iz več kot 30 objektov črpali meteorno vodo. Iz poplavljenih
objektov so rešili dve onemogli osebi in dva invalida.
Ob 10.38 so v Selnici ob Muri in Ceršaku, občina Šentilj v Slovenskih Goricah, gasilci
PGD Ceršak izčrpali vodo iz dveh poplavljenih objektov.
Ob 10.11 so v Rušah, gasilci PGD Ruše črpali vodo iz šestih poplavljenih objektov.
Ob 10.55 so v občini Maribor gasilci PGD Dogoše izčrpali vodo iz treh stanovanjskih
objektov.
Od 10.41 so v občini Hoče-Slivnica, gasilci Hotinja vas črpali vodo iz petih poplavljenih
objektov.
Ob 12.27 so gasilci PGD Laporje posredovali v Laporju, občina Slovenska Bistrica.
Očistili so naplavine izpod obe mostov in s tem preprečili, da bi poplavila.

Ob 12.11 so gasilci PGD Pragersko posredovali na območju Pragerskega, občina
Slovenska Bistrica. Uredili so propuste in s tem preprečili zalitje dveh stanovanjskih
hiš, ter odstranili ostanke uničenega lesenega mostu, ki se je zagozdil ob betonski
most.
Ob 17.34 so v Cirknici, občina Šentilj, gasilci PGD Šentilj izčrpali vodo iz
gospodarskega poslopja in silosov.
Ob 11.00 so na območju Spodnje Polskave, občina Slovenska Bistrica, gasilci PGD
Spodnja Polskava izčrpali vodo iz dveh stanovanjskih hiš in očistili naplavine iz treh
mostov na potoku Polskava, ter zavarovali tri stanovanjske hiše.
Ob 11.03 so v naselju Rače, občina Rače-Fram, gasilci PGD Rače izčrpali vodo iz
petih stanovanjskih hiš, eno so prekrili in pomagali gasilcem PGD Podova na cesti
Rače - Ptuj.
Ob 9.26 so na območju Hoč, občina Hoče-Slivnica, gasilci PGD Hoče izčrpali vodo iz
petih stanovanjskih objektov in športne dvorane, uredili propuste in s tem preprečili, da
bi voda zalila objekt Fakultete, ter očistili most naplavin.
Od 10.12 je poplavljena Dravska dolina. Cesta od Šturmove Grabe proti Dravogradu v
občini Selnica ob Dravi je zaprta.
Ob 20.05 so gasilci PGD Selnica ob Dravi črpali meteorno vodo iz Osnovne šole na
Janežovi Gori.
Ob 13.01 so v Trčovi, občina Maribor, poklicni gasilci JZZPR Maribor preprečili
iztekanje goriva iz cisterne, ki jo je zalila voda. 2000 litrov goriva so prečrpali v dve
nadomestni cisterni.
Ob 10.15 uri so gasilci PGD Fram odstranjevali padlo drevo v Kopivniku in črpali vodo
v Gaju, občina Rače - Fram.
Ob 10.44 so gasilci PGD Bohova črpali vodo iz Osnovne šole Hoče, občina Hoče Slivnica.
Ob 10.50 so v naselju Pernica, občina Pesnica, gasilci PGD Pernica očistili odtoke in
preprečili poplavljanje stanovanjskih objektov in cest.
Ob 11.59 je v kraju Cezlak, občina Slovenska Bistrica, plaz pri kamnolomu porušil del
ceste. Gasilci PGD Kebelj so zavarovali kraj plazišča.
Izpostava Murska Sobota
Ob 9.55 je v naselju Rakičan, občina Murska Sobota, meteorna voda zalila cestišče.
Delavci Komunalnega podjetja Murska Sobota so postavili signalizacijo na cestišču.
Ob 10.39 so v Cankovi, občina Cankova, gasilci PGD Cankova črpali meteorno vodo iz
poplavljene kleti stanovanjskega objekta.
Ob 11.04 je meteorna voda zalila dostavno rampo pri trgovini LIDL v Ljutomeru, občina
Ljutomer. posredovali so gasilci PGD Ljutomer, ki so izčrpali 30 kubičnih metrov
meteorne vode.
Ob 12.16 so gasilci posredovali v Jurčičevi ulici kjer hudourniška voda ogroža štiri
stanovanjske hiše. Gasilci so sprostili odvodne jaške.

Ob 16.18 je v Nunski Grabi, občina Ljutomer, meteorna voda poplavljala stanovanjsko
hišo.
Posredujejo gasilci PGD Ljutomer in PGD Stročja vas.
Ob 12.00 je meteorna voda zalila klet stanovanjske hiše v naselju Grabonoš, občina
Sveti Jurij ob Ščavnici. Posredovali so gasilci PGD Grabonoš, ki so izčrpali vodo iz
kleti.
Ob 11.50 je v kraju Žepovci, občina Apače, meteorna voda zalila obcestni jarek ob
nogometnem igrišču in ogrožala štiri stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci PGD
Žepovci, ki so prečrpali vodo iz obcestnih jarkov in čistili jarke ter prepuste.
Ob 12.18 je na Ljutomerski cesti v naselju Turjanci, občina Radenci, voda poplavila
polovica cestišča.
Ob 16.16 je reka Spodnja Ščavnica poplavila hišo v Spodnji Ščavnici, občina Gornja
Radgona.
Ob 17.00 je voda poplavila cesto v Spodnjih Ivanjcih.
Ob 17.24 voda zaliva lisjakovo Grabo.
Ob 17.45 je meteorna voda poplavila cesto Stavešinci-Zgornji Ivanjci, občina Gornja
Radgona.
Posledice poplav odpravljajo gasilci PGD Spodnja Ščavnica, Spodnji Ivanjci, Gornja
Radgona in Stavešinci.
Ob 17.15 je meteorna voda zalila cesto med naseljem Ropoča, občina Rogašovci in
naseljem Motovilci, občina Grad. Gasilci iz PGD Ropoča so varovali objekt, dokler
delavci cestnega podjetja niso postavili signalizacije.
Ob 18.23 je v Petanjcih, občina Tišina, meteorna voda zalila dvorišče objekta in
ogrožala parkirana osebna vozila. Gasilci PGD Petanjci so na varno odstranili štiri
osebna vozila.
Ob 21.00 je reka Mura v Gornji Radgoni dosegla 3. stopnjo intervencijskih vrednosti.
Pretok je bil 925 kubičnih metrov v sekundi in višina 377 cm. Obveščene so bile
pristojne službe, ki so vzpostavile stanje pripravljenosti za ukrepanje. Tako stanje se je
vzpostavilo v vseh občinah ob reki Muri.
Ob 21.00 je reka Mura v Gornji Radgoni dosegla 3. stopnjo intervencijskih vrednosti.
Pretok je bil 925 kubičnih metrov v sekundi in višina 377 cm. Obveščene so bile
pristojne službe, katere so vzpostavile stanje pripravljenosti za ukrepanje. Tako stanje
se je vzpostavilo v vseh občinah ob reki Muri.
Izpostava Nova Gorica
Ob 2.53 je v vasi Plužna, občina Bovec, potok zamašil odtok in je meteorna voda
začela vdirati v hiše. Posredovali so gasilci PGD Bovec.
Ob 5.07 je v Lektriki, občina Bovec, odprlo strešno okno stanovanjskega objekta.
Ob 5.11 je poplavilo regionalno cesto Bovec-Kobarid pri Žvikarju.
Ob 5.32 zaliva hišo na Žagi 155
Ob 6.10 je v Logu voda zalila stanovanjsko hišo.
Ob 6.10 zaradi poplav zaprta lokalna cesta Log Čezsoški – Čezsoča. Od 5.22 do 13.20
so gasilci PGD Srpenica črpali vodo iz kletnih prostorov dveh stanovanjskih objektov v

naselju Log Čezsoški, reševali živino in opremo iz objekta in črpali vodo iz treh
objektov v naselju Žaga.
Ob 6.10 zaprta cesta pri Jelinčiču v Soči zaradi nanosa kamenja na cesto.
Ob 6.10 Log Čezsoški 20, voda zaliva stanovanjsko hišo.
Pri odpravljanju posledic poplav je sodelovalo 34 članov PGD Bovec,PGD Srpenica in
PGD Log pod Mangartom.
Ob 9.21 je v naselju Čezsoča voda zalila klet.
0b 10.15 je na Brdu voda poškodovala obrobe stanovanjske hiše.
Ob 7.24 sta v Biljah, občina Miren-Kostanjevica, člana CZ občine Miren-Kostanjevica
odstranila drevo, ki je padlo na dvorišče ob stanovanjski hiši.
Ob 6.16 se je na cesto Rut - Koritnica v občini Tolmin padlo drevo.
Ob 6.32 je na cesto Slap ob Idrijci - Dolenja Trebuša padlo drevo.
Ob 6.45 je na cesti Kobarid -Tolmin več manjših plazov.
Ob 7.14 se je na cesto Slap-Šentviška gora utrgal plaz.
Ob 7.29 je v naselju Roče veter delno odkril strehi dveh objektov.
Ob 7.36 se je na cesto Podbrdo-Petrovo Brdo podrlo drevo.
Ob 7.45 je poplavljena cesta Most na Soči-Tolmin.
Ob 8.00 je na cesti Dolenja Trebuša-Slap ob Idrijci voda zalila osebno vozilo.
Ob 8.57 so v kraju Roče, gasilci začasno prekrili objekt.
Ob 10.00 so na jezeru v Mostu na Soči gasilci čistili zamašeno kanalizacijo.
Posredujejo gasilci PGD Tolmin, Dolenja Trebuša, Rut-Grant, Most na Soči in Kneža.
Sodelovalo je 57 članov PGD .
Ob 20.00 je cesta Peršeti-Tolmin med krožiščem in Tolminom normalno prevozna.
od 4.00 dalje je cesta Tolmin-Most na Soči normalno prevozna.
Ob 5.12 je v vasi Strmec, občina Idrija, veter odkril streho stanovanjske hiše.
Posredujejo gasilci PGD Črni Vrh. V Spodnji Idriji voda zaliva stanovanjsko hišo.
Posredujejo gasilci PGD Spodnja Idrija. V Razpotju voda zalila hišo tako da se je
občan prisiljen zapustiti hišo.
Ob 6.40 je v Spodnji Kanomlji plaz zaprl cesto.
Na terenu so gasilci PGD Črni Vrh, Spodnja Idrija, Zavratec, Ledine in Dole.
Gasilci PGD Dole so prekrili 13 poškodovanih streh in odstranili tri drevesa.
Ob 5.52 se je na cesto Plave - Deskle v občini Kanal, na cesto vsul zemeljski plaz.
Ob 5.53 je na cesto Avče–Avšček v občini Kanal padlo drevo.
Ob 6.43 je pod hišo v Avčah z droga padel telefonski kabel.
Ob 8.25 je veter v Kamberškem odkril streho objekta.
Ob 8.25 je na Gradnikovih brigadah meteorna voda zalilaklet stanovanjskega objekta.
Ob 9.45 na Ajbi meteorna voda ogroža čebelnjak.
Ob 10.26 v Globnem meteorna voda ogroža stanovanjsko hišo.
Ob 14.06 v Plavah visi električni kabel čez cestišče.
Posredujejo dežurne službe in gasilci PGD Avče, Šempeter, Čepovan in Dobrovo.
Ob 6.45 se je na cesto Kobarid-Tolmin utrgalo več manjših plazov.
Ob 6.59 je na Trgu svobode in na Mučeniški ulici v Kobaridu, meteorna voda ogroža
stanovanjski hiši.
Ob 7.42 v Robiču, potok poplavlja stanovanjsko hišo.
Ob 7.50 je cesta Kobarid-Robič zaradi poplav zaprta.
Ob 8.03 na Mučeniški ulici v Kobaridu, meteorna voda zaliva klet stanovanjskega
objekta.
Ob 8.08 na Markovi ulici v Kobaridu, meteorna voda zaliva klet stanovanjskega
objekta.

Ob 8.15 na Smastu v Kobaridu, voda zaliva klet stanovanjskega objekta.
Ob 9.57 je na cesto Ladra -Kamno padlo drevo.
Ob 11.42 v kraju Idrsko voda poplavlja klet stanovanjskega objekta.
Posredujejo pristojne službe in gasilci PGD Kobarid.
Ob 8.31 je cesta Kojca-Orehek, občina Cerkno, zaradi poplavljenega cestišča zaprta.
Ob 12.21 je v Bukovem odkrilo del strehe objekta.
Ob 12.51 je v kraju Plužnje zaradi razritega in poplavljenega cestišča ta deloma
neprevozna.
Ob 15.40 je v kraju Gorenje Novaki odkrilo del strehe.
Posredujejo gasilci PGD Bukovo-Zakojca, Plužnje in Novaki.
Izpostava Novo mesto
Ob 17.10 so v naselju Groblje pri Prekopi, občina Šentjernej, gasilci iz PGD Šentjernej,
Dolenja Stara vas, Stara vas-Loka in Groblje polnili vreče s peskom.
Izpostava Postojna
Ob 6.55 je na Volaričevi ulici v Postojni, meteorna voda tekla skozi prenavljajočo
streho stanovanjskega bloka. Gasilci PGD Postojna so preventivno pregledali objekt,
dokončno zaščito pa bo izvedel izvajalec, ki prenavlja streho.
Ob 14.48 je poplavilo cesto v Rakovem Škocjanu v občini Cerknica. Delavci CPK iz
enote Postojna so zaprli cestišče in postavili opozorilne table. Cesta bo zaprta do
nadaljnjega. Obvoz za osebna vozila je urejen.
Izpostava Ptuj
Ob 13.49 je v Krčevini pri Vurbergu, občina Ptuj, meteorna voda zalila več
stanovanjskih hiš. Na terenu so gasilci PGD Grajena in Ptuj. Ob stari strugi reke Drave
so z vrečami zaščitili 15 stanovanjskih objektov, ki jih je zalila voda. Iz poplavljenega
hleva so na otok sredi Drave rešili 17 konjev.
Ob 14.16 so v kraju Zgornji Leskovec v občini Videm gasilci PGD Leskovec izčrpali 15
kubičnih metrov vode iz kleti stanovanjske hiše. Okoli objekta so z delovnim strojem
izkopali jarek in preprečili nadaljnje zalivanje kleti. V kraju Velika Varnica so s ceste
odstranili podrto drevo.
Ob 15.17 je v Muretincih, občina Gorišnica, narasla voda iz reke Drave ogrožala tri
stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci PGD Muretinci, Gorišnica, Mala vas in
Gajevci-Placerovci.
Ob 17.15 so v Orešju, občina Ptuj, gasilci PGD Ptuj z protipoplavnimi vrečami zaščitili
dve stanovanjski hiši.
Ob 17.53 je voda poplavila Novo vas pri Markovcih v občini Markovci. Posredujejo
gasilci PGD Nova vas, Markovci, Sobetinci, Borovci, Mezgovci in Dornava.
Ob 20.16 reka Drava v Dolanah, občina Cirkulane, ogroža stanovanjsko hišo.
Posredujejo gasilci PGD Cirkulane in PGD Zavrč.
Ob 20.45 so gasilci PGD Miklavž v Ormožu pregledali teren reke Drave in ugotovili, da
reka trenutno narašča, vendar ne ogroža stanovanjske objekte.

Ob 22.19 je voznik z osebnim avtomobilom zapeljal na poplavljeno cestišče in je ostal
ujet. Gasilci PGD Ptuj so osebo in vozilo izvlekli na suho.
Ob 22.45 so gasilci PGD Dornava pregledali teren in ugotovili, da reka Pesnica na
področju občine Dornava ne bo prestopila bregove.
Izpostava Slovenj Gradec
Ob 5.21 da je v naselju Koprivna, občina Črna na Koroškem, neurje odneslo del
gospodarskega poslopja in hiše. Posredujejo gasilci PGD Črna na Koroškem.
Ob 6.10 se je v naselju Koprivna, občina Črna na Koroškem, sprožilo več zemeljskih
plazov. Posredovale so pristojne službe in gasilci PGD Črna na Koroškem.
Izpostava Trbovlje
Ob 14.00 so gasilci PGD Zagorje mesto so pri pregledu vodotokov v občini Zagorje ob
Savi ugotovili da je reka Sava poplavila lokalno cesto Mošenik-Sava, katera je do
nadaljnjega popolnoma zaprta.
Ob 17.56 so gasilci PGD Loke očistili meteorne jaške, ter pregledali kritične točke
vodostaja potoka Medije na območju Kisovca, občina Zagorje ob Savi.
Ob 15.00 so gasilci PGD Hrastnik mesto so pri pregledu vodotokov v občini Hrastnik
ugotovili da je reka Sava poplavila lokalno cesto Hrastnik-Radeče, katera je do
nadaljnjega popolnoma zaprta.
Prav tako je deloma poplavljena regionalna cesta Hrastnik- Zidani Most.
Ob 19.10 je reka Sava poplavila regionalno cesto Hrastnik -Zidani most. Zaradi
nevarnosti odplavljanja vozil v reko Savo, so gasilci PGD Hrastnik mesto in policisti
fizično zavarovali kraj dogodka.
Ob 20.04 je reka Sava pričela ogrožati hišo na cesti 1. Maj , občina Hrastnik. Gasilci
PGD Hrastnik mesto so izpraznili spodnje prostore, s protipoplavnimi vrečami
zavarovali stavbo, ter preventivno namestili črpalke.
VISOKO PLIMOVANJE MORJA
Izpostava Koper
Ob 9.04 je morje poplavilo del Prešernovega nabrežja v Piranu. Ob 12.25 je morje
upadlo.
Ob 9.13 je zaradi visokega plimovanja morja morje poplavilo manjši del obale na
Ukmarjevem trgu v Kopru.
MOČAN VETER
Izpostava Koper
Ob 1.10 so v Koprskem pristanišču zaradi močnega vetra priprli ladijski promet. Luka
ponovno odprta za ves promet ob 6.10.

Ob 7.23 se je med Ankaranom in Adrio, občina Koper, odvezala jadrnica. Posredovali
so dežurni na Upravi RS za pomorstvo.
Ob 7.24 je V Gozni poti v Žusterni drevo padlo na cesto. Posredovali so delavci
Komunale Koper.
Ob 7.25 so na Ferrarski ulici v Kopru, gasilci PGE Koper iz objekta odstranili zaščitno
pločevino, ki je ogrožala mimoidoče.
Izpostava Kranj
Ob 3.56 je na območju Sovodnja, Rovt, Hotavelj in Žirovskega Vrha v občini Gorenja
vas – Poljane prišlo do izpada 130 transformatorskih postaj. Brez elektrike je ostalo
4500 odjemalcev. Dežurne službe Elektro Ljubljane napako že odpravljajo.
Ob 5.37 so na cesti Žiri-Goropeke in Žiri-Breznica, gasilci PGD Žiri in PGD Brekovice
odstranili tri podrta drevesa.
Ob 7.20 so v Nemškem rovtu na cesti proti Sorški planini, občina Bohinj, gasilci PGD
Nemški rovt razžagali in odstranili s ceste šest podrtih dreves.
Od 16.10 do 17.00 so v občini Škofja Loka delavci Elektra Gorenjske odpravljali
posledice podrtih dreves preko vodnikov daljnovoda. Zaradi tega so bili brez dobave
električne energije odjemalci na območjih naselij Gabrovo, Lubnik in Breznica pod
Lubnikom.
Ob 16.16 so v naselju Goreljek v občini Bohinj gasilci PGD Koprivnik odstranili podrto
smreko s cestišča.
Izpostava Ljubljana
Ob 10.24 se je na relaciji Brest-Ig, občina Ig, na daljnovod podrlo drevo. Na Ižanskem
polju pa sta se podrla dva električna drogova. Posredovali so dežurni delavci Elektra
Ljubljana.
Ob 7.54 se je na električne vodnike v naselju Laze - Jakovica, občina Logatec, podrlo
drevo. Posredovali so delavci elektro podjetja.
Ob 10.34 se je na cesti Kalce - Hotedršica, občina Logatec, podrlo drevo preko ceste.
Posredovali so delavci Cestnega podjetja Nova Gorica.
Ob 10.58 so v ReCO Ljubljana prejeli obvestilo o dveh nagnjenih drevesih nad
dvorišče stanovanjskega bloka na Cesti v Mestni log, MO Ljubljana. Gasilci GB
Ljubljana so drevesi razžagali in odstranili.
Ob 15.37 so v Rovtah v občini Logatec, gasilci PGD Rovte prekrili okoli 20 kvadratnih
metrov strehe na gospodarskem poslopju, ki jo je odkril močan veter.
Izpostava Postojna
Ob 3.53 je na Partizanski cesti na Rakeku v občini Cerknica zaradi močnega vetra
odkrilo streho podjetja Valkarton. Na lokalni cesti med Rakekom in Uncem pa je
polomilo večjo količino vej. Posredujejo gasilci PGD Rakek, Unec Ivanje selo in
Cerknica, ter delavci Cestnega podjetja Koper.
Ob 3.13 se je na lokalno cesto med Postojno in Planino v občini Postojna, zaradi
močnega vetra podrlo več dreves. Posredovali so delavci Cestnega podjetja Koper, ki
so drevesa odstranili.

Ob 12.04 so v Vodovodni ulici v Rakeku, občina Cerknica, gasilci PGD Rakek popravili
kritino objekta, ki jo je poškodoval močan veter.
Izpostava Slovenj Gradec
Ob 7.54 je v Grampužovi Grapi v Doliču, občina Mislinja, na cestišče padlo drevo.
Posredovali so gasilci PGD Dolič Šentflorjan.
DELOVNE IN RUDNIŠKE NESREČE
Izpostava Ljubljana
Ob 9.35 je v Tovarni ulitkov Litostroj v Ljubljani delavca udarila večja kovinska stranica.
Posredovali so reševalci RP KC Ljubljana.
NESREČE V CESTNEM PROMETU
Izpostava Ptuj
Ob 16.05 je v naselju Podvinci, občina Ptuj, osebni avto zapeljal s ceste in se prevrnil
na streho. Gasilci PGD Ptuj so poškodovano osebo rešili iz avtomobila in avto postavili
na cestišče. Cesto so očistili z vpojno snovjo in na avtomobilu odklopili akumulator.
Poškodovana oseba je bila z reševalnim vozilom prepeljana v ptujsko bolnišnico.
POŽARI V OBJEKTIH
Izpostava Ptuj
Ob 9.06 je v Lancovi vasi v občini Videm prišlo do dimniškega požara v stanovanjski
hiši. Požar so z ročnimi gasilniki pogasili gasilci PGD Tržec.
Ob 22.03 je v kraju Slatina, občina Cirkulane, zagorelo na podstrešju stanovanjske
hiše. Gasilci PGD Cirkulane in PGD Leskovec so požar pogasili.
Izpostava Slovenj Gradec
Ob 01.09 je v Poštni ulici v občini Slovenj Gradec zagorelo na gostinskem lokalu
prodajalna KEBAB na tržnici. Posredovali so gasilci PGD Slovenj Gradec, ki so požar
na objektu velikosti 35 m2 pogasili.
OŽARI V KOMUNALNIH IN DRUGIH ZABOJNIKIH
Izpostava Trbovlje
Ob 2.00 so v Keršičevi ulici, pri OŠ Tončke Čeč, v Trbovljah goreli štirje zabojniki za
smeti. Trije so zgoreli v celoti, eden delno. Požar so pogasili gasilci GZ Trbovlje.
Ob 3.30 sta na Opekarni v občini Trbovlje gorela dva zabojnika za smeti. Požar so
pogasili gasilci Gasilskega zavoda Trbovlje.

NENAČRTNE MOTNJE, OMEJITVE, PREKINITVE, OSKRBE
Izpostava Maribor
Ob 7.48 je bila na območju Sladkega vrha, občina Šentilj, prekinjena dobava električne
energije. Dežurni delavci so napako odpravili in 435 odjemalcev oskrbeli z električno
energijo.
Izpostava Murska Sobota
Ob 8.01 je bila v naselju Lemer, občina Puconci, in delu občine Cankova prekinjena
oskrba s pitno vodo zaradi okvare na glavnem omrežju. Napako odpravlja Komunala
Murska Sobota.
Izpostava Novo mesto
Ob 9.41 je bila v kraju Grč vrh, občina Mirna Peč, prekinjena dobava električne
energije. Delavci Elektra Ljubljana so okvaro na daljnovodu odpravili do 16.00 ure.
Izpostava Ptuj
Ob 3.37 je v občini Hajdina prišlo do izpada električnega toka. Delavci Elektra Maribor
so ob 4.30 napako odpravili, vseh 1400 odjemalcev je zopet dobilo električno napetost.
Ob 3.10 je 3584 prebivalcev občine Majšperk zaradi okvare ostalo brez električne
napetosti. Delavci Elektra so napako odpravili ob 4.31, ko so vsi odjemalci zopet dobilo
električno napetost.
Ob 9.00 je zaradi okvare prišlo do izpada na daljnovodu Ptuj-Zavrč. Brez električne
energije je ostalo 2500 odjemalcev. Delavci Elektra so napako odpravili ob 11.47.
TEHNIČNA IN DRUGA POMOČ
Izpostava Kranj
Ob 18.44 so v Kranju gasilci PGD Predoslje nudili pomoč gasilcem JZ GRS Kranj pri
polnjenju protipoplavnih vreč.
Izpostava Ljubljana
Ob 0.26 so na Gornjem trgu v Ljubljani gasilci GB Ljubljana prebudili stanovalko in
vstopili v njeno stanovanje iz katerega je tekla voda v spodnje stanovanje. Vzroka
iztekanja niso našli, zato domnevajo, da je v steni počila vodovodna ali kanalizacijska
napeljava.
Ob 11.00 uri so na Tesarski ulici v občini Kočevje gasilci PGD Kočevje odprli vrata
stanovanja v katerem je bila preminula oseba.
Izpostava Nova Gorica
Ob 15.20 se je v Ulici padlih borcev v Tolminu zamašila kanalizacijska cev
stanovanjske hiše. Gasilci PGD Tolmin so cev odmašili in očistili.
Izpostava Novo mesto

Ob 11.39 je v ulici Cviblje v Trebnjem podtalnica zalila kletne prostore stanovanjske
hiše. Posredovali so gasilci PGD Trebnje, ki so prečrpali trideset kubičnih metrov vode
iz kletnih prostorov in očistili cestišče.

II. NAPOVED ZA NASLEDNJE DNI

V torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastajale bodo krajevne plohe, ob
morju lahko tudi zagrmi. V sredo bo precej jasno, popoldne bo v vzhodni Sloveniji
zmerno oblačno. Zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megla. V četrtek in petek
bo večinoma jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla.

III. OPOZORILO

Drava v Sloveniji upada. Pretok Drave v Dravogradu je bil ob 8. uri 1100 m3/s, v
Forminu pa okoli 1800 m3/s. V spodnjem Podravju je reka Drava še zelo visoka in
poplavlja. Reka Mura v Gornji Radgoni ima trenutni pretok 752 m3/s in upada. Mura
poplavlja znotraj protipoplavnih nasipov. Sava pri Hrastniku upada. Prav tako upada
Savinja. V popoldanskih urah bo Sava začela upadati tudi na meji s Hrvaško, kjer lahko
doseže največji pretok okoli 3000 m3/s. Ljubljanica na vodomerni postaji Moste je
ustaljena. Pretok Ljubljanice 200 m3/s v Mostah se bo čez dan še ohranjal. Ljubljanica
poplavlja na Ljubljanskem barju, predvidoma se poplavne površine ne bodo povečale.
Pretok reke Krke v Podbočju je 200 m3/s in lahko čez dan nekoliko naraste. Krka bo
poplavljala na izpostavljenih območjih vsakoletnih poplav. Ostale reke po državi
upadajo.

IV. RAZMERE V GORAH

Po podatkih Agencije RS za Okolje je bilo ob koncu tedna zelo toplo vreme z
občasnimi padavinami. Meja sneženja se je prehodno dvignila nad najvišje vrhove, v
ponedeljek popoldne pa se je spustila, ponekod je občasno snežilo tudi pod 1000 m.
Veliko snega se je zaradi visokih temperatur in dežja stalilo, marsikje se je stalil ves,
proti koncu padavin pa ga je spet zapadlo od 5 do okoli 15 cm.
Ledišče je trenutno na nadmorski višini okoli 1800 metrov.
Novi sneg je mehak. Ker je bil najprej moker, se je dobro prijel na podlago. Nevarnost
snežnih plazov je majhna. Snega v gorah je bolj malo, trenutno ga je od okoli 10 do 30
cm snega.
V naslednjih dneh bo suho in sprva hladnejše vreme. Ledišče bo približno med 1400 in
1600 m. V sredo čez dna se bo začelo topiti, v četrtek pa bo ledišče že na okoli 3000
metrov. Zrak bo suh, zato se ob otoplitvi sneg ne bo hitro talil, ampak se bo le počasi
preobražal in ponoči pomrznil. Nastajala bo površinska skorja.

