
 

 

Priloga mesečnemu poročilu Gasilske zveze Žalec  

Intervencije na območju Gasilske zveze Žalec  

med 15. junijem in 15. julijem 2020 - IZPIS VULKAN 

 

06.06.2020 Gasilsko Poveljstvo Občine Žalec 

Ob 06.38 je v Migojnicah, Gasilsko poveljstvo občine Žalec, Gasilska zveza Žalec, prišlo do 
prometne nesreče avtobusa in osebnega vozila. Posredovali so gasilci PGE Celje in PGD 
Griže, ki so zavarovali kraj, odklopili akumulatorja, sanirali cestišče ter nudili pomoč 
policiji. Poškodovanih oseb ni bilo. 

16.06.2020 GPO ŽALEC 

Ob 11.24 se je na gradbišču v kraju Šempeter v Savinjski dolini, GPO Žalec, Gasilska zveza 
Žalec, pripetila delovna nesreča, v kateri se je poškodoval delavec. Kljub hitri intervenciji 
reševalcev NMP Žalec in gasilcev je poškodovani podlegel poškodbam. Gasilci PGE Celje in 
PGD Šempeter so zavarovali kraj dogodka, s pomočjo pasov za dviganje bremen odstranili 
betonsko ploščo in osebo potegnili na suho. Na kraju so bile pristojne službe. 

23.06.2020 GPO VRANSKO 

Ob 20.37 so v Ločici pri Vranskem, GPO Vransko, Gasilska zveza Žalec,  občina Vransko 
gasilci PGD Ločica pri Vranskem in Vransko nudili pomoč občanu z defibrilatorjem. 

27.06.2020 GPO BRASLOVČE 

Ob 7,22 je v Parižljah, GPO Braslovče, Gasilska zveza Žalec, na regionalni cesti Šentrupert- 
Mozirje, prišlo do trčenja motorista in osebnega vozila. Posredovali so gasilci PGD Parižlje-
Topovlje in PGE Celje, ki so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorje in z vpojnimi 
sredstvo sanirali razlite motorne tekočine. Reševalci NMP Žalec in NMP Celje so 
poškodovanega motorista oskrbeli, nato pa je bil z reševalnim vozilom prepeljan v celjsko 
bolnišnico. 

28.06.2020 GPO POLZELA 

Ob 2.27 je v kraju Andraž nad Polzelo, GPO Polzela, Gasilska zveza Žalec, na regionalni cesti 
Polzela - Andraž padel motorist. Gasilci PGD Andraž nad Polzelo, Ločica ob Savinji, Polzela 
in PGE Celje so proti naletno in požarno zavarovali kraj nezgode in ga razsvetlili, posuli in 
očistili razlite motorne tekočine, nudili pomoč policiji, reševalcem NMP Žalec in Celje, ki je 
enega poškodovanega odpeljalo v SB Celje. 



28.06.2020 GPO POLZELA 

Ob 13.20 so v Ločici ob Savinji, GPO Polzela, Gasilska zveza Žalec, gasilci PGD Ločica ob 
Savinji s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja. 

29.06.2020 GPO ŽALEC 

Ob 16.01 se je zaradi močnega vetra na cesti Ponikva pri Žalcu - Kale, GPO Žalec, Gasilska 
zveza Žalec, podrlo drevo čez cesto. Gasilci PGD Ponikva pri Žalcu so drevo odstranili. 

01.07.2020 GPO VRANSKO 

Ob 18.47 je močan veter razkril streho stanovanjskega objekta na Vranskem, GPO Vransko, 
Gasilska zveza Žalec. Posredovali so gasilci PGD Vransko, ki so kraj zavarovali, nato pa s 
folijo in celimi strešniki prekrili približno 100 m2 strehe. 

02.07.2020 GPO ŽALEC 

Ob 16.22 so v Zabukovici v GPO Žalec, Gasilska zveza Žalec, gasilci PGD Zabukovica iz 
drevesa odstranili zlomljene veje, ki so ogrožale nadstrešek. 

02.07.2020 GPO ŽALEC 

Ob 16.40 sta v Vrbju v GPO Žalec, Gasilska zveza Žalec, gasilca PGD Vrbje nudila pomoč 
občanu, ki je padel in se ni mogel sam pobrati iz tal. 

03.07.2020 GPO ŽALEC 

Ob 00.44 je v Ložnici pri Žalcu, GPO Žalec, Gasilska zveza Žalec, zaradi močnega naliva 
meteorna voda pričela ogrožati stanovanjsko hišo. Posredovali so gasilci PGD Ložnica pri 
Žalcu, ki so s pomočjo protipoplavnih vreč preusmerili tok vode in tako preprečili zalitje 
hiše. 

03.07.2020 GPO VRANSKO 

Na Vranskem, GPO Vransko, Gasilska zveza Žalec, je potekalo črpanje meteorne vode. 

03.07.2020 GPO BRASLOVČE 

Ob 18.12 so se v Letušu v GPO Braslovče, Gasilska zveza Žalec, zaradi okvare vozila po 
cestišču razlile motorne tekočine. Gasilci PGD Nazarje ter PGD Letuš so zavarovali kraj 
dogodka, odstranili pokvarjeno vozilo in cestišče posuli z vpojnim sredstvom. 

05.07.2020 GPO ŽALEC 

Ob 6.37 so v Kasazah, GPO Žalec, Gasilska zveza Žalec, gasilci PGD Kasaze-Liboje nudili 
pomoč pri oživljanju osebe do prihoda reševalcev NMP Celje in ZD Žalec. Oživljanje žal ni 
bilo uspešno. 

05.07.2020 GPO ŽALEC 

Ob 20.28 je občan v Grižah, GPO Žalec, Gasilska zveza Žalec, zaklenil stanovanje, v katerega 
nato ni mogel vstopiti. Posredovali so gasilci PGD Griže, ki so s tehničnim posegom odprli 
vrata stanovanja ter občanu omogočili vstop. 



06.07.2020 GPO ŽALEC 

Ob 16.33 sta na Brnici v GPO Žalec, Gasilska zveza Žalec, zagorela kosilnica in travnik. 
Gasilci PGD Kasaze - Liboje so zavarovali kraj dogodka, omejili in pogasili požar ter 
pregledali okolico. 

06.07.2020 GPO POLZELA 

Ob 20.01 je na Sončni cesti v Ločici ob Savinji, GPO Polzela, Gasilska zveza Žalec, zagorelo 
v garažnih prostorih stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci PGD Ločica ob Savinji, PGD 
Polzela in PGD Andraž nad Polzelo ter požar pogasili in pregledali prostore. 

06.07.2020 GPO VRANSKO 

Domnevni požar v naravi na območju Sv. Jošta, na meji med občinama Vransko in Nazarje. 
Še pred izvozom enot je bilo sporočeno, da gre za kurjenje pod nadzorom, zato je bila 
intervencija preklicana. 

06.07.2020 GPO POLZELA 

Podrti drevesi na cesti Založe – Andraž, GPO Polzela, Gasilska zveza Žalec, gasilci PGD 
Polzela so razžagali in odstranili drevo. 

07.07.2020 GPO POLZELA 

Ob 05.30 je na Savinjskem nabrežju, GPO Polzela, Gasilska zveza Žalec, meteorna voda 
zalila kletne prostore stanovanjske hiše. Gasilci PGD Polzela so vodo izčrpali. 

10.07.2020 GPO POLZELA 

Ob 16.25 se je na Ločiški cesti, GPO Polzela, Gasilska zveza Žalec, kadilo iz osebnega vozila. 
Gasilci PGD Ločica ob Savinji, Polzela in Andraž nad Polzelo so proti naletno in protipožarno 
zavarovali mesto intervencije, počakali, da so se zavore ohladile in pomagali pri nalaganju 
vozila na vleko. 

10.07.2020 GPO ŽALEC 

Ob 16.54 je zagorelo v motornem delu osebnega vozila na Šlandrovem trgu v Žalcu, GPO 
Žalec, Gasilska zveza Žalec. Gasilci PGD Žalec so zavarovali lokacijo in pogasili požar. Na 
kraju so bile pristojne službe. 


