
 

 

Priloga mesečnemu poročilu Gasilske zveze Žalec  

Intervencije na območju Gasilske zveze Žalec  

med 15. septembrom in 15. oktobrom 2020 - IZPIS VULKAN 

 

16.09.2020 Gasilsko poveljstvo občine ŽALEC 

Ob 11.31 so na Mestnem trgu v Gasilskem poveljstvu občine Žalec, Gasilska zveza Žalec, 
gasilci PGD Žalec s tehničnim posegom odprli vrata osebnega vozila in tako lastniku 
omogočili vstop in dostop do zaklenjenih ključev. 

18.09.2020 GPO BRASLOVČE 

Ob 21.24 so na Gomilskem, GPO Braslovče, Gasilska zveza Žalec, gasilci PGD Gomilsko 
pregledali večji kup kompostnika, kjer se je močno kadilo. Preventivno so tudi pregledali 
območje okoli avtoceste. 

20.09.2020 GPO BRASLOVČE 

Ob 11.33 je v Orli vasi, GPO Braslovče, Gasilska zveza Žalec, na avtocesti zagorelo osebno 
vozilo. Gasilci PGE Celje, PGD Šempeter in Ločica ob Savinji so zavarovali kraj, odklopili 
akumulator, pogasili osebno vozilo ter ga pregledali s termo kamero. 

20.09.2020 GPO ŽALEC 

Ob 14.09 je bil v Pongracu v GPO Žalec, Gasilska zveza Žalec, opažen dim v naravnem 
okolju. Gasilci PGD Zabukovica so kurišče pogasili in preventivno pregledali okolico. 

22.09.2020 GPO ŽALEC 

Ob 02.52 je bil v Žalcu, GPO Žalec, Gasilska zveza Žalec, opažen močan dim. Gasilci PGD 
Žalec so pri pregledu terena ugotovili, da dim izhaja iz hmeljišča med Žalcem in Arjo vasjo, 
kjer so goreli hmeljski odpadki. Gasilci so goreče odpadke pogasili. 

22.09.2020 GPO VRANSKO 

Domnevni požar objekta v Čepljah, GPO Vransko, Gasilska zveza Žalec, Gasilci so opravili 
izvoz, a intervencija ni bila potrebna. Gasilci so ugotovili, da gre za kurjenje pod nadzorom. 

 

 

 



23.09.2020 GPO ŽALEC 

Ob 14.44 je v kraju Arja vas, GPO Žalec, Gasilska zveza Žalec, prišlo do požara na njivi. 
Zagorel je večji kup hmeljarskih odpadkov, posredovali so gasilci PGD Arja vas, Dobriša vas-
Petrovče in Žalec, ki so požar pogasili, s pomočjo delovnega stroja so odpadke razkopali 
ter zalili z vodo. Obveščene so bile pristojne službe. 

23.09.2020 GPO ŽALEC 

Ob 20.35 so v Kasazah, GPO Žalec, Gasilska zveza Žalec, gasilci PGD Kasaze-Liboje s 
tehničnim posegom odprli vrata stanovanje, kjer je bila preminula oseba. Obveščene so 
bile pristojne službe. 

24.09.2020 GPO BRASLOVČE 

Ob 19.46 so v Grajski vasi, GPO Braslovče, Gasilska zveza Žalec, zagorela drva v drvarnici 
ter posledično tudi objekt, posredovali so gasilci PGD Grajska vas, Gomilsko in Braslovče, 
ki so zavarovali kraj ter pogasili požar. Obveščene so bile pristojne službe. 

25.09.2020 GPO ŽALEC 

Ob 17.51 so na Hmeljarski ulici v Žalcu, GPO Žalec, Gasilska zveza Žalec, gasilci PGD Žalec 
s tehničnim posegom odprli vrata osebnega vozila. 

27.09.2020 GPO ŽALEC 

Ob 10.11 so v naselju Pongrac v GPO Žalec, Gasilska zveza Žalec, posredovali prvi 
posredovalci gasilci PGD Zabukovica, ki so s pomočjo AED oživljali osebo do prihoda 
reševalcev NMP, oživljanje žal ni bilo uspešno. 

27.09.2020 GPO POLZELA 

Ob 10.15 je Ob železnici na Polzeli, GPO Polzela, Gasilska zveza Žalec, iz cisterne v 
stanovanjski hiši iztekalo kurilno olje. Celjski poklicni gasilci in gasilci PGD Polzela so 
pregledali in zavarovali mesto dogodka, zatesnili in preprečili nadaljnje iztekanje olja, ter 
nevtralizirali in počistili razlite oljne madeže. 

28.09.2020 GPO VRANSKO 

Ob 02.20 se je iz kleti stanovanjske hiše v Praprečah, GPO Vransko, Gasilska zveza Žalec, 
valil gost dim. Posredovali so gasilci PGD Vransko, PGD Tešova, PGD Prekopa-Čeplje-
Stopnik in PGD Ločica pri Vranskem, ki so vstopili v objekt ter ugotovili, da se požar še ni 
razvil, je pa tlela elektro omarica nad zamrzovalno skrinjo, kar je imelo za posledico 
uničeno elektro napeljavo ter luči. Gasilci so objekt prezračili ter pregledali s termo 
kamero. 

06.10.2020 GPO TABOR 

Ob 9.30 sta v kraju Pondor, GPO Tabor, Gasilska zveza Žalec, trčili osebni vozili. Gasilci PGE 
Celje, PGD Ojstriška vas-Tabor in PGD Kapla-Pondor so proti naletno in požarno zavarovali 
kraj nezgode, odklopili akumulatorje na vozilih in nudili pomoč NMP Žalec in Celje. 
Reševalci NMP Celje so eno poškodovano osebo prepeljali v Splošno bolnišnico Celje. 



 

06.10.2020 GPO ŽALEC 

Ob 18.00 so v Žalcu, GPO Žalec, Gasilska zveza Žalec, na ulici Florjana Pohlina gasilci PGD 
Žalec s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja v stanovanjskem bloku. 

08.10.2020 GPO ŽALEC 

Gasilci PGD Žalec so izvozili na odpiranje vrat stanovanja, vendar njihova intervencija ni 
bila potrebna, ker je stanovalec sam odprl vrata. 

10.10.2020 GPO BRASLOVČE 

Ob 13.18 je v Braslovčah, GPO Braslovče, Gasilska zveza Žalec, prišlo do prometne nesreče, 
z udeležbo osebnega vozila in avtobusa. Posredovali so gasilci PGE Celje in PGD Braslovče, 
ki so kraj zavarovali, odklopili akumulator, posuli razlite motorne tekočine z vpojnim 
sredstvom in nudili pomoč reševalcem NMP ter policiji. Ena oseba je bila poškodovana ter 
odpeljana z reševalnim vozilom v bolnišnico. 

11.10.2020 GPO ŽALEC 

??? 

Gasilci so zavarovali kraj dogodka in po ogledu ugotovili, da voda še ne vdira v objekt. 

12.10.2020 GPO ŽALEC 

Ob 8.20 sta v križišču Jurčičeve in Bevkove ulice v Žalcu, GPO Žalec, Gasilska zveza Žalec, 
trčili dve osebni vozili. Gasilci PGE Celje in PGD Žalec so zavarovali kraj, nudili pomoč 
reševalcem NMP in odklopili akumulatorja. Reševalci NMP Žalec so pregledali pet oseb na 
kraju nesreče. Ena oseba je odšla na pregled v bolnišnico. 

12.10.2020 GPO ŽALEC 

Ob 17.47 je v Pongracu v GPO Žalec, Gasilska zveza Žalec, zagorelo v kuhinji stanovanjske 
hiše. Gasilci PGD Griže, Vrbje in Zabukovica so požar omejili, pogasili, nudili prvo pomoč 
poškodovani, pregledali in prezračili prostore. Poškodovana je bila ena oseba, ki se je 
opekla po roki. Reševalci NMP so poškodovano oskrbeli. 

14.10.2020 GPO ŽALEC 

Ob 6.55 je na Ulici Heroja Staneta, GPO Žalec, Gasilska zveza Žalec, zagorelo osebno vozilo. 
Posredovali so gasilci PGD Žalec in požar pogasili. 

14.10.2020 GPO BRASLOVČE 

Ob 13.40 je na regionalni cesti Šentrupert - Mozirje v Parižljah, GPO Braslovče, Gasilska 
zveza Žalec, prišlo do prometne nesreče z udeležbo osebnega in kombiniranega vozila. 
Posredovali so gasilci PGE Celje in PGD Braslovče, ki so zavarovali kraj dogodka, odklopili 
akumulatorja na vozilih in z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine. Reševalci 
NMP Žalec in NMP Celje so eno poškodovano osebo oskrbeli na kraju dogodka, drugo pa 
po oskrbi prepeljali v celjsko bolnišnico. 


