
 

 

Priloga mesečnemu poročilu Gasilske zveze Žalec  

Intervencije na območju Gasilske zveze Žalec  

med 10. aprilom 2022 in 10. majem 2022 - IZPIS VULKAN 

 

11.04.2022 Gasilsko Poveljstvo Občine ŽALEC 

Ob 12.53 sta v Veliki Pirešici v Gasilskem poveljstvu občine Žalec, Gasilska zveza Žalec, trčili osebni 
vozili. Gasilci PGE Celje so zavarovali kraj, nudili pomoč reševalcem NMP, posipali razlite motorne 
tekočine in odklopili akumulatorja. Reševalci NMP so oskrbeli poškodovane in odpeljali v SB Celje. 

14.04.2022 GPO ŽALEC 

Ob 15.23 je v naselju Ložnica pri Žalcu v GPO Žalec, Gasilska zveza Žalec, gorela travnata površina. 
Gasilci PGD Ložnica pri Žalcu so zavarovali kraj dogodka in pogasili požar na približni površini 
150m2. 

16.04.2022 GPO ŽALEC 

Ob 10.03 je v naselju Pernovo, GPO Žalec, Gasilska zveza Žalec, zagorelo ob robu mešanega gozda. 
Gasilci PGD Velika Pirešica, Zavrh pri Galiciji in PGD Ponikva pri Žalcu so zavarovali kraj nesreče, 
lokalizirali požar in ga pogasili. Pogrelo je 20 x 50 m mešanega gozda. 

18.04.2022 GPO ŽALEC 

Ob 15.54 je v kraju Velika Pirešica , GPO Žalec, Gasilska zveza Žalec. Zagorelo približno 40 kvadratnih 
metrov suhe trave ob cestišču. Gasilci PGD Velike Pirešica so omejili in pogasili požar in pregledali 
okolico. Škode ni bilo. 

18.04.2022 GPO ŽALEC 

Ob 17.01 je v naselju Ložnica pri Žalcu v GPO Žalec, Gasilska zveza Žalec, zaradi napake na 
elektroenergetskem vodu zagorela travnata površina. Gasilci PGD Ložnica pri Žalcu so zavarovali 
kraj dogodka in pogasili požar na površini okoli 10m2. Na kraju so bili prisotni dežurni delavci 
elektro podjetja, ki so odpravili napako na vodu. 

19.04.2022 GPO ŽALEC 

Ob 11.27 so v Kasazah v GPO Žalec, Gasilska zveza Žalec, v bazenu centralne čistilne naprave opazili 
onesnažene z naftnimi derivati. Gasilci PGE Celje in PGD Kasaze-Liboje so zavarovali kraj, opravili 
ogled, namestili lovilna črevesa in pivnike na dotoku, iztoku in bazenih čistilne naprave. Vzdrževalci 
čistilne naprave JKP Žalec so poskrbeli za odstranitev nevarne snovi. 



20.04.2022 GPO ŽALEC 

Ob 13.46 so gasilci PGD Griže v Pongracu, GPO Žalec, Gasilska zveza Žalec, s pomočjo lestve rešili 
mačko z drevesa. 

24.04.2022 GPO POLZELA 

Ob 1.58 je v Andražu nad Polzelo, GPO Polzela, Gasilska zveza Žalec, voznik traktorja zapeljal z ceste 
in se prevrnil na bok. Gasilci PGD Velenje, Andraž nad Polzelo in Polzela so zavarovali kraj in ga 
razsvetlili, nudili pomoč reševalcem pri oskrbi poškodovane osebe, z vrvno tehniko so iz jarka 
potegnili poškodovano osebo in namestili pivnike v potok. Reševalci NMP Velenje so poškodovano 
osebo prepeljali v Splošno bolnišnico Celje. 

24.04.2022 GPO ŽALEC 

Ob 23.32 so v Podvinu, GPO Žalec, Gasilska zveza Žalec, zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše. 
Gasilci PGD Gotovlje so saje pogasili ter pregledali dimnik s termovizijsko kamero. Lastniku so 
prepovedali nadaljnje kurjenje do prihoda dimnikarja. 

30.04.2022 GPO ŽALEC 

Ob 20.24 je v Petrovčah, GPO Žalec, Gasilska zveza Žalec, zagorel kup dračja. Posredovali so gasilci 
PGD Dobriša vas - Petrovče in požar pogasili. 

01.05.2022 GPO ŽALEC 

Ob 07.49 se je na Gotoveljski cesti v Žalcu, GPO Žalec, Gasilska zveza Žalec v trgovskem objektu 
sprožil požarni alarm. Gasilci PGD Žalec so zavarovali kraj dogodka in ugotovili, da gre za lažni alarm. 
Resetirali so alarmno centralo. 

03.05.2022 GPO ŽALEC 

Ob 11.14 je v stanovanjski hiši v Pongracu, GPO Žalec, Gasilska zveza Žalec, zagorel bojler. Ogenj je 
pred prihodom gasilcev PGD Griže lastnik pogasil sam, gasilci so pregledali prostor ter bojler, 
prezračili objekt ter obvestili elektro službo. 

08.05.2022 GPO ŽALEC 

Ob 16.02 so Ob strugi v GPO Žalec, Gasilska zveza Žalec, gasilci PGD Šempeter v Savinjski dolini s 
tehničnim posegom odprli vrata stanovanjske hiše in zamenjali vložek ključavnice. 


