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NI  PODATKOV   V  VULKANU

NI PODATKOV V VULKANU

datum in čas nastanka 
dogodka: 16.02.2012 14:51

občina: TRŽIČ
lokacija:  PRESKA 6

opis dogodka ob prijavi: Izliv vode-Tržič
opis poteka intervencije: Gasilci so vodo zaprli in posesali ter obvestili vodovodorja.





datum in čas nastanka 
dogodka: 02.03.2012 09:06

občina: TRŽIČ
lokacija: KOROŠKA CESTA 17

opis dogodka ob prijavi:
Koroška cesta, ženska se je zatekla v tuje stanovanje in noče 

odkleniti. Policisti so zaprosili za pomoč pri vstopu v 
stanovanje.

opis poteka intervencije:
Gasilci so vstopili v stanovanje skozi priprto okno v drugem 

nadstropju. Ugotovili so, da v stanovanju ni nikogar. Ob 
intervenciji ni nastala škoda.



datum in čas nastanka 
dogodka: 05.03.2012 11:53

lokacija: PALOVIČE 1
opis dogodka ob prijavi: Na travniku v Palovčah jim je ušel ogenj izpod nadzora

opis poteka intervencije:

Ogenj je ušel izpod nadzora in zagorelo je na cca 3.75 ha 
travnate površine. Z vodo so ogenj pogasili gasilci PGD Bistrica 

pri Tržiču, Leše, Tržič in Kovor. Gasilca PGD Bistrica pri 
Tržiču ki ga je obšla slabost so oskrbeli reševalci NMP Tržič. 

Gasilci PGD Leše so ostali na požarni straži.
domnevni vzrok požara ali 

eksplozije: Nepazljivost pri ravnanju (ogenj, nevarne snovi….)





datum in čas nastanka 
dogodka: 16.03.12 16:09

lokacija: SLAP 30
opis dogodka ob prijavi: Gori živa meja na Slapu.

opis poteka intervencije:
Občan je kuril travo. Ogenj mu je ušel izpod nadzora. Gasilci 
so travo razkopali in pogasili. Pogorelo je cca 10 kvadratnih 

metrov trave

domnevni vzrok požara ali 
eksplozije:

Nepazljivost pri ravnanju (ogenj, nevarne snovi….)

posledice: Pogorelo je cca 10 kvadratnih metrov trave..



datum in čas nastanka 
dogodka: 01.04.2012 09:03

lokacija:  PREDILNIŠKA CESTA 16
opis dogodka ob prijavi: Reševanje mačka na Predilniški ulici, občina Tržič
opis poteka intervencije: Gasilci so ujetega mačka rešili iz objekta.



datum in čas nastanka 
dogodka: 10.04.2012 20:02

lokacija:  RAVNE 25

opis dogodka ob prijavi: Odpiranje vrat na Ravnah, občina Tržič, sesanje iztekle vode 
po stanovanju.

opis poteka intervencije: Gasilci so stanovanje odprli ter vodo posesali iz stanovanja



datum in čas nastanka 
dogodka: 21.06.2012 06:01

lokacija: TRŽIČ, CANKARJEVA CESTA 1
opis dogodka ob prijavi: Iz osmega nadstropja ji v nižje stanovanje teče voda.

opis poteka intervencije: Gasilci so s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja in vodo 
ki je iztekala iz radiatorja posesali.





datum in čas 
nastanka 
dogodka:

11.07.2012 00:41

lokacija: BISTRICA PRI TRŽIČU

opis dogodka ob 
prijavi:

Veter je podrl drevo čez cesto med Bistrico pri Tržiču in Brezjami , ter med 
Kovorjem in Loko v občini Tržič. - 4:18 Iz KP Tržič so klicali za 

odstranitev podrtih dreves s ceste na Pristavi in v Slapu.

opis poteka 
intervencije:

O podrtem drevju so bili obveščeni vzdrževalci ceste, ki so drevo razžagali 
in odstranili. Gasilci PGD Tržič so odstranili podrto drevo čez cesto v 

Slapu in na Pristavi.

posledice:
Veter podrl drevo čez cesto na relaciji Bistrica pri Tržiču-Brezje. Veter 

podrl drevo v bližini Kovorja. Veter podrl drevo v naselju Slap. Veter podrl 
drevo na Pristavi



datum in čas nastanka 
dogodka: 17.07.2012 19:53

lokacija: TRŽIČ
opis dogodka ob prijavi: Tržič, nad pokopališčem se močno kadi.

opis poteka intervencije: Gasilci so ugotovili, da je občan kuril pod nadzorom. 
Posredovanje ni bilo potrebno.

domnevni vzrok požara ali 
eksplozije: Dogodka ni bilo

posledice: Posledic ni.



datum in čas nastanka 
dogodka: 19.08.2012 12:08

lokacija: BISTRICA PRI TRŽIČU

opis dogodka ob prijavi: Gleda skozi okno v Bistrici in vidi, da gori gozd na hribu, 
podomače Stovc, Kamnek

opis poteka intervencije:

Ob 12.08 je zagorelo v gozdu nad Bistriško planino v Tržiču. 
Gorski reševalci GRS Tržič so pokazali pot policiji in gasilcem 

PGD Bistrica pri Tržiču, PGD Tržič, PGD Leše, PGD Križe 
,PGD Jelendol in PGD Lom pod Storžičem, ki so takoj pričeli z 
gašenjem. Zaradi nedostopnosti in vetra, je vodja intervencije 
zaprosil helikopter SV za pomoč pri gašenju. Zagorelo je cca. 

200x250m mešenega gozda na strmem pobočju. Gorela je 
podrast in grmičevje, ki so ga gasilci s pomočjo helikopterja SV 
pogasili. Gasilci so bili na gasilski straži od 17.30 do 22.00. Kraj 
so pregledali s termokamero. Jutri zjutraj ob 8.00 bodo gasilci 

še enkrat pregledali okolico požara.
domnevni vzrok požara ali 

eksplozije: Neznano





datum in čas nastanka 
dogodka: 23.08.2012 20:08

lokacija:  MUZEJSKA ULICA 5
opis dogodka ob prijavi: Iz večstanovanjskega objekta se skozi okno vali dim.

opis poteka intervencije:
Gasilci PGD Tržič in Bistrica pri Tržiču so na kraju ugotovili, 

da se na štedilniku žge hrana. Posodo so iznesli iz stanovanja in 
prezračili prostore.

domnevni vzrok požara ali 
eksplozije: Kuhanje

posledice: Na štedilniku se je žgala hrana.



datum in čas nastanka 
dogodka: 04.09.2012 17:11

lokacija: PREDILNIŠKA CESTA 16

opis dogodka ob prijavi: V založbi Učila international v Tržiču je ob nalivu voda iz 
strehe zalila poslovne prostore.

opis poteka intervencije:

Ob nalivu je zaradi zamašenih žlebov voda s strehe vdrla v 
skladišče učbenikov. Poplavila je skladišče in uničila večjo 

količino knjig. Gasilci so izčrpali vodo iz skladišča in pomagali 
pri odstranitvi uničenih knjig.





NA KRAJ DOGODKA NISMO BILI KLICANI



datum in čas nastanka 
dogodka: 16.10.2012 09:45

lokacija:  POT NA PILARNO 12

opis dogodka ob prijavi: Voda dere po hribu proti stanovanjski hiši. To je v bližini bivše 
klavnice. Gredo na kraj.

opis poteka intervencije:
Hudournik je na dvorišče ob stanovanjski hiši nanesel pesek. 
Gasilci so hudournik preusmerili in počistili dvorišče. Voda v 

objekt ni prišla.



NI ZAPISOV-POROČILA

datum in čas nastanka 
dogodka: 06.11.2012 01:50

lokacija: PRISTAVA, MLAKA
opis dogodka ob prijavi: Sprožil se je požarni alarm na Mlaki, občina Tržič
opis poteka intervencije: Gasilci so goreč kamion v garaži pogasili.

domnevni vzrok požara ali Neznano



eksplozije:



datum in čas nastanka 
dogodka: 13.11.2012 14:04

lokacija:  KOROŠKA CESTA 8

opis dogodka ob prijavi: Eksplozija in požar v stanovanjskem objektu zaradi prevrtanja 
plinske napeljave na ulici.

opis poteka intervencije:

Gasilci PGD Bistrica pri Tržiču, PGD Tržič in gasilci JZ GRS 
Kranj so kraj požarno zavarovali in prezračili talne 

jaške.Ogenj,ki je nastal zaradi vdora plina v stanovanje so 
pogasili stanovalci. Do požara je prišlo zaradi poškodbe plinske 

napeljave zunaj objekta.
domnevni vzrok požara ali 

eksplozije: Vzdrževalna dela (brušenje, varjenje, trenje, pregrevanje)

posledice sproščanja 
nevarnih snovi: Brez vpliva na okolje

posledice:
Prišlo je do preboja plinske napeljave in posledično do 

eksplozije in požara v stanovanju,ki so ga lokalizirali in pogasili 
stanovalci. Dve osebi poškodovani.





datum in čas nastanka 
dogodka: 20.11.12 19:48

lokacija:  PREHOD 1
opis dogodka ob prijavi: Nekaj se žge okoli peči centralne kurjave-Tržič

opis poteka intervencije:

Ugasnjena je bila obtočna črpalka za vodo pri peči centralne 
kurjave in je posledično spustil varnostni ventil. V prostoru je 

bilo polno pare. Gasilci so prižgali črpalko, pregledali in 
prezračili prostore ter iz peči odstranili žerjavco.

domnevni vzrok požara ali 
eksplozije: Dogodka ni bilo



datum in čas nastanka 
dogodka: 15.12.2012 01:38

lokacija: VIRJE 3
opis dogodka ob prijavi: Virje, v stanovanjski hiši smrdi po dimu

opis poteka intervencije:

Gasilci so nudili pomoč reševalcem pri prenosu dveh oseb do 
reševalnega vozila, ki so ju reševalci NMP Tržič prepeljali v 
jeseniško bolnišnico zaradi suma zastrupitve z ogljikovim 

monoksidom. Gasilci so pregledali in prezračili prostore ter 
domačim naročili naj dimnikarji očistijo dimnik. Gasilci sumijo, da 

se je zaradi slabega vleka dim razširil po bivalnih prostorih 
stanovanjske hiše.

domnevni vzrok požara 
ali eksplozije: Vžig saj, iskrenje in neustrezno tehnično stanje dimniških naprav

posledice:

Zaradi slabega vleka dimnika se je dim razširil po bivalnih 
prostorih stanovanjske hiše. Reševalci NMP Tržič so dve osebi 

prepeljli v jeseniško bolnišnico zaradi suma zastrupitve z 
ogljikovim monoksidom.








