
 

 

Priloga mesečnemu poročilu Gasilske zveze Žalec  

Intervencije na območju Gasilske zveze Žalec  

med 15. februarjem in 15. marcem 2021 - IZPIS VULKAN 

 

15.02.2021 Gasilsko poveljstvo občine POLZELA 

Ob 11.01 se je v naselju Polzela, Gasilsko Poveljstvo Občine Polzela, Gasilska zveza Žalec, 

pri delu v gozdu poškodoval občan. Gasilci iz PGD Polzela, PGD Andraž nad Polzelo in 

PGD Ločica ob Savinji so zavarovali kraj dogodka, nudili prvo pomoč ponesrečencu, 

pomagali reševalcem NMP pri dostopu do kraja nesreče in nudili pomoč pri prenosu 

poškodovane osebe do reševalnega vozila. 

24.02.2021 Mozirje, Gasilska zveza Zgornje Savinjske doline 

Ob 19.28 je v Radegundi, občina Mozirje zagorel planinski dom na Mozirski planini. 

Posredovali so gasilci PGD Mozirje, Rečica ob Savinji, Pobrežje ob Savinji, Grušovlje, 

Gorica ob Dreti, Ljubno ob Savinj iz GZ Zgornje Savinjske doline in PGD Letuš z Gasilske 

zveze Žalec, ki so zaradi oddaljenosti in poledenele ceste s težavo prišli do lokacije požara, 

preprečili nadaljnjo razširitev ognja v bližnji gozd, požar pogasili in sanirali požarišče. 

Ogenj je objekt v celoti uničil. 

25.02.2021 GPO ŽALEC 

Ob 19.12 so v Žalcu, Gasilska zveza Žalec, gasilci PGD Žalec izpred parkirišča trgovskega 

centra odstranili laboda in ga po navodilu veterinarja za prostoživeče živali odpeljali v 

ribnik Vrbje. 

26.02.2021 GPO POLZELA 

Ob 10.45 je v Andražu nad Polzelo v GPO Polzela, Gasilska zveza Žalec, zagorela suha 

trava. Ogenj, ki se je razširil v bližnji gozd, so omejili in pogasili gasilci PGD Andraž nad 

Polzelo, Ločica ob Savinji in Polzela. 

26.02.2021 GPO VRANSKO 

Ob 18.36 smo bili s strani občana obveščeni da so se v Stopniku, GPO Vransko, Gasilska 

zveza Žalec, vnele saje v dimniku stanovanjske hiše. Po proženju pozivnikov in sirene so 

domači sporočili, da gre za kurjenje pod nadzorom. Intervencija je bila preklicana, zato so 

se gasilci PGD Vransko, Prekopa Čeplje Stopnik, Ločica pri Vranskem in Tešova vrnili v 

gasilske domove. 

 



27.02.2021 GPO BRASLOVČE 

Ob 14.18 so bili gasilci PGD Braslovče klicani za pomoč reševalcem pri prenosu obolele 

osebe v kraju Male Braslovče, GPO Braslovče, Gasilska zveza Žalec. Ob prihodu na kraj 

pomoč gasilcev ni bila več potrebna. 

27.02.2021 GPO POLZELA 

Ob 15.29 so na Cvetlični ulici v GPO Polzela, Gasilska zveza Žalec, posredovali prvi 

posredovalci PGD Polzela in Ločica ob Savinji z avtomatskim defibratorjem, kjer so nudili 

pomoč oboleli osebi do prihoda ekipe NMP Celje. Oseba ni preživela. 

01.03.2021 GPO ŽALEC 

Ob 2.06 je v Petrovčah v GPO Žalec, Gasilska zveza Žalec, v stanovanjski hiši puščala 

voda. Gasilci PGD Dobriša vas-Petrovče so zaprli ventil in posesali vodo. 

04.03.2021 GPO ŽALEC 

Ob 18.21 je na Levstikovi ulici v Žalcu, GPO Žalec, Gasilska zveza Žalec, prišlo do 

dimniškega požara. Posredovali so gasilci PGD Žalec, ki so kraj zavarovali, z gasilnikom 

na prah pogasili goreče delce v dimniku ter prepovedali nadaljnje kurjenje, do prihoda 

dimnikarske službe. 

05.03.2021 GPO POLZELA 

Ob 11.29 je v Dobriču, GPO Polzela, Gasilska zveza Žalec, zagorelo v naravi, ogenj pa se 

razširil na približno 300m2 površine. Posredovali so gasilci PGD Andraž nad Polzelo, PGD 

Polzela in PGD Ločica ob Savinji, ki so požar omejili in pogasili. 

05.03.2021 GPO ŽALEC 

Ob 15.45 je na območju Grč, GPO Žalec, Gasilska zveza Žalec, strela udarila v drevo, ki 

je pričelo tleti, ogenj pa se je razširil tudi na podrast pod drevesom. Posredovali so gasilci 

PGD Šempeter v Savinjski dolini, ki so manjši požar omejili in pogasili. 

05.03.2021 GPO ŽALEC 

Ob 18.13 je v Pernovem v GPO Žalec, Gasilska zveza Žalec, zagorelo v eni izmed sob na 

oddelku za dementne oskrbovance v domu za ostarele. Zaposleni so nemudoma pričeli z 

evakuacijo in evakuirali 9 oskrbovanih oseb. Posredovali so gasilci PGD Velika Pirešica, 

PGD Ponikva pri Žalcu, PGD Zavrh pri Galiciji, PGD Žalec in PGD Gotovlje, ki so 

zavarovali kraj dogodka ter iz požara rešili dve poškodovani oskrbovani osebi, ki sta utrpeli 

opekline. Obe poškodovani osebi so oskrbeli reševalci NMP Žalec in Celje ter ju prepeljali 

v nadaljnjo oskrbo v celjsko bolnišnico. Gasilci so požar omejili in pogasili ter prezračili 

in pregledali celoten objekt. V pripravljenosti so bili tudi gasilci PGD Levec. 

11.03.2021 GPO ŽALEC 

Ob 19.33 so na Rimski cesti v Šempetru v Savinjski dolini, GPO Žalec, Gasilska zveza 

Žalec, gasilci PGD Šempeter posredovali s pomočjo AED pri oživljanju osebe. 

 

 

 



11.03.2021 GPO BRASLOVČE 

Ob 19.57 so se v Rakovljah, GPO Braslovče, Gasilska zveza Žalec, vnele saje v dimniku 

stanovanjske hiše. Gasilci PGD Braslovče so tleče saje pogasili, očistili dimnik, ga 

pregledali s termo kamero ter prepovedali kurjenje do prihoda dimnikarja. 

11.03.2021 GPO POLZELA 

Ob 22.26 je v kraju Andraž nad Polzelo, GPO Polzela, Gasilska zveza Žalec, prišlo do 

manjšega gozdnega požara katerega so pogasili gasilci PGD Andraž, Polzela in Ločica ob 

Savinji. Obveščene so bile pristojne službe. 

12.03.2021 GPO ŽALEC 

Ob 10.10 je v Šempetru v Savinjski dolini v GPO Žalec, Gasilska zveza Žalec, 

nenadzorovano gorelo v naravi na površini 50 kvadratnih metrov. Gasilci PGD Šempeter 

v Savinjski dolini so pogasili požar. 

 


