
Taktična vaja GZ Celje 
 

V četrtek 23.9.2021 je na območju podjetja Štore Steel potekala taktična vaja GZ Celje. Požar se je 

pričel v hali žarilnice, kjer je zaradi tehnične napake pri delovanju peči prišlo do vžiga plina in plinske 

inštalacije. Požar se je hitro razširil na ostrešje objekta, kjer se nahaja sončna elektrarna. Ob proženju 

požarnega alarma je izvozila Industrijska gasilska enota Štore Steel (IGE). Po ogledu kraja nesreče smo 

spoznali obsežnost požara in aktivirali dodatne enote GZ Celje. IGE je skrbela za zaprtje dotoka plina 

in izklop električne napetosti ter pričela z gašenjem. Medtem so na kraj nesreče prišli PGE Celje in 

pričeli z izvajanem notranjih napadov v halo žarilnice ter z gašenjem ostrešja s pomočjo avtolestve. Z 

nekaj minutnim zamikom so na kraj nesreče prišla tudi društva PGD Prožinska vas, PGD Škofja vas, 

PGD Štore, PGD Lopata, PGD Ostrožno, PGD Ljubečna in PGD Svetina. Formiral se je štab vodenja s 

sektorjema V in Z. Glavna naloga Z sektorja je bila reševanje ponesrečencev iz stavbe, gašenje požara 

in oskrba vozil v vodo, medtem se je na V sektorju postavila točka za prvo pomoč ter dobava vode iz 

Voglajne. Iz goreče stavbe so gasilci rešili 10 ponesrečencev, ki so bili lažje poškodovani, za prvo 

pomoč pa je skupaj z IGE skrbela ambulanta Ljubice Ferlin.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V taktični vaji je sodelovalo 14 vozil in 90 gasilcev. Gostiti vajo takšnega obsega na našem območju je 

bila za nas zelo dobra priložnost, saj smo se lahko v IGE srečali s prvim posredovanjem in preskusili 

odziv in sodelovanje enote, gasilci GZC pa so spoznali našo infrastrukturo, kar lahko v primeru 

nesreče znatno vpliva na hitrost posredovanja.  Po oceni poveljstva IGE smo vajo zelo dobro opravili, 

kot v vsaki vaji pa so tudi pri tej na plano prišle nekatere pomanjkljivosti, ki jih bomo v bodoče 

odpravili. V zaključku bi se radi zahvalili našim članom, Varstvu Štore in ambulanti Ljubice Ferlin za 

sodelovanje ter GZ Celje za organizacijo in izvedbo taktične vaje.  

Z gasilskim pozdravom   

NA POMOČ  

Anemari Gračnar, Poveljnica IGE 


