
 

 

Priloga mesečnemu poročilu Gasilske zveze Žalec  

Intervencije na območju Gasilske zveze Žalec  

med 10. decembrom 2021 in 10. januarjem 2022 - IZPIS VULKAN 

 

17.12.2021 Gasilsko Poveljstvo Občine ŽALEC 

Ob 23.23 je v Spodnjih Rojah v Gasilskem občinskem poveljstvu Žalec, zagorelo v kletnih prostorih 
stanovanjske hiše. Gasilci PGD Šempeter v SD, Žalec, Vrbje in Gotovlje so omejili in pogasili požar, 
prezračili in pregledali prostore. Pri pregledu prostorov so našli eno preminulo osebo. Kletni 
prostori in oprema je uničena. 

18.12.2021 GPO ŽALEC 

Gasilci PGD Kasaze-LIboje, so v Libojah, Gasilska zveza Žalec, oživljali neodzivno osebo do prihoda 
reševalcev NMP Celje, ki so jo nato prevzeli v nadaljnjo oskrbo ter jo prepeljali v SB Celje. 

19.12.2021 GPO ŽALEC 

Ob 17.20 je na Celjski cesti v Žalcu, GPO Žalec, Gasilska zveza Žalec, zagorela vsebina zabojnika za 
smeti. Požar so pogasili gasilci PGD Žalec. Obveščene so bile pristojne službe. 

19.12.2021 GPO ŽALEC 

Ob 17.46 je na regionalni cesti med Žalcem in Šempetrom v GPO Žalec, Gasilska zveza Žalec, prišlo 
do trčenja dveh osebnih vozil. Posredovali so gasilci PGE Celje in PGD Žalec, ki so zavarovali kraj 
dogodka, odklopili akumulatorja na vozilih, z vpojnim sredstvom sanirali razlite motorne tekočine 
in nudili pomoč reševalcem NMP Celje, ki so eno poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali na 
nadaljnje zdravljenje v celjsko bolnišnico. 

23.12.2021 GPO POLZELA 

Ob 11.00 so na Glavnem trgu na Polzeli, GPO Polzela, Gasilska zveza Žalec, stanovalci zaznali vonj 
po plinu v stanovanjskem bloku. Gasilci PGE Celje in PGD Polzela so z detektorjem za prisotnost 
nevarnih plinov preverili prisotnost le teh vendar jih niso zaznali. Preventivno so prezračili prostore. 

24.12.2021 GPO POLZELA 

Ob 9.16 je ob Železniški cesti na Polzeli, GPO Polzela, Gasilska zveza Žalec, v stanovanjski hiši 
zagorela elektro omarica. Gasilci PGD Polzela, Ločica ob Savinji in Andraž nad Polzelo so pogasili 
omarico, prezračili prostore in jih s termokamero pregledali. Obveščen je bil upravitelj zgradbe in 
dežurni električar. Drugih poškodb v stanovanju ni bilo. 



25.12.2021 GPO POLZELA 

Ob 18.32 je v Ločici ob Savinji, GPO Polzela, Gasilska zveza Žalec, zagorel nadstrešek, ki se je nahajal 
v neposredni bližini stanovanjske hiše. Gasilci PGD Ločica ob Savinji, PGD Polzela in PGD Andraž nad 
Polzelo, so kraj zavarovali, gasili nadstrešek ter opravljali aktivno varovanje stanovanjske hiše. V 
požaru je nadstrešek popolnoma zgorel, stanovanjska hiša pa ni bila poškodovana. Prav tako je 
zgorelo nekaj orodja, vrtna kosilnica, motorna žaga in podobno, ki je bilo pod nadstreškom. 

28.12.2021 GPO ŽALEC 

Ob 10.20 je v Arji vasi, GPO Žalec, Gasilska zveza Žalec, prišlo do suma puščanja plina v stanovanjski 
hiši. Gasilci PGE Celje in PGD Arja vas so opravili meritve koncentracije plinov v prostoru, izklopili 
plinsko peč ter zaprli požarno plinsko pipo. Lastniku so prepovedali nadaljnje kurjenje do pregleda 
plinske peči s strani odgovorne osebe. 

03.01.2022 GPO ŽALEC 

Ob 12.06 je zagorela napa v kuhinji stanovanjske hiše v kraju Hramše , GPO Žalec, Gasilska zveza 
Žalec. Pred prihodom gasilcev so domačini požar pogasili. Gasilci PGD Zavrh pri Galiciji, Velika 
Pirešica in Ponikva pri Žalcu, so pregledali objekt s termo kamero in prezračili prostore. Obveščene 
so bile pristojne službe. 

03.01.2022 GPO ŽALEC 

Ob 17.37 so zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše v kraju Hramše, GPO Žalec, Gasilska zveza 
Žalec. Gasilci PGD Zavrh pri Galiciji, Velika Pirešica in Ponikva pri Žalcu, so požar pogasili, okolico 
dimnika pregledali s termo kamero in prezračili prostore. Izdana je bila prepoved kurjenja do 
prihoda dimnikarja. Obveščene so bile pristojne službe. 

04.01.2022 GPO ŽALEC 

Ob 12.15 je zagorelo ostrešje stanovanjske hiše v kraju Studence, GPO Žalec, Gasilska zveza Žalec. 
Gasilci PGD Ponikva pri Žalcu, PGD Gotovlje, PGD Velika Pirešica in Žalec so požar mansarde 
pogasili, pregledali s termo kamero in začasno uničeni del ostrešja pokrili folijo. Mansardni del 
objekta je uničen. Obveščene so bile pristojne službe. Ena oseba je bila opečena po roki. 

06.01.2022 GPO BRASLOVČE 

Ob 20.41 smo bili obveščeni o požaru v stanovanjski hiši v kraju Zg. Gorče, GPO Braslovče, Gasilska 
zveza Žalec. Pred prihodom gasilcev so domačini delno pogasili požar v prekajevalnici. Gasilci PGD 
Braslovče so požar pogasli, prostore pregledali s termo kamero in prezračili prostore. Obveščene so 
bile pristojne službe. 

07.01.2022 GPO ŽALEC 

Ob 12.30 so v Vrbju, GPO Žalec, Gasilska zveza Žalec, gasilci PGD Vrbje s tehničnim posegom odprli 
vrata stanovanjske hiše. 

09.01.2022 GPO BRASLOVČE 

Ob 12.01 se je na avtocesti v GPO Vransko, Gasilska zveza Žalec, močno kadilo iz osebnega vozila. 
Posredovali so gasilci PGE Celje in PGD Gomilsko, ki so na kraju ugotovili, da se je iz vozila kadilo 
zaradi pregretja motorja. Obveščene so bile pristojne službe. 


