
 

 

Priloga mesečnemu poročilu Gasilske zveze Žalec  

Intervencije na območju Gasilske zveze Žalec  

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

 

17.03.2021 Gasilsko poveljstvo občine ŽALEC 

Ob 10.55 je v Arji vasi, Gasilsko poveljstvo občine Žalec, Gasilska zveza Žalec, zagorelo 

osebno vozilo. Požar so pogasili prisotni občani, gasilci PGD Arja vas pa so vozilo 

pregledali in odklopili akumulator. 

21.03.2021 GPO BRASLOVČE 

Ob 14.25 se je v Braslovčah, GPO Braslovče, Gasilska zveza Žalec, v stanovanju nahajala 

obnemogla oseba. Posredovali so gasilci PGD Braslovče, ki so s tehničnim posegom 

vstopili v stanovanje in nudili prvo pomoč obnemogli osebi do prihoda reševalcev NMP 

Žalec in NMP Celje, ki so jo nato prepeljali v nadaljnjo oskrbo v celjsko bolnišnico. 

21.03.2021 GPO ŽALEC 

Ob 15.56 so v Galiciji v GPO Žalec, Gasilska zveza Žalec, gasilci PGD Velika Pirešica 

nudili pomoč reševalcem NMP pri prenosu obolele osebe. Oseba je še pred prevozom v 

bolnišnico umrla. 

21.03.2021 GPO BRASLOVČE 

Ob 16.50 so v Šmatevžu, GPO Braslovče, Gasilska zveza Žalec, zagorele saje v dimniku 

stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci PGD Gomilsko, ki so zavarovali kraj dogodka, 

nadzorovali izgoretja saj, dimnik očistili ter ga pregledali s termo kamero. 

22.03.2021 GPO ŽALEC 

Ob 11.24 je v Hramšah v GPO Žalec, Gasilska zveza Žalec, zagorelo v naravi. Gasilci PGD 

Zavrh pri Galiciji, PGD Velika Pirešica in PGD Ponikva pri Žalcu so zavarovali kraj 

dogodka, omejili in pogasili požar, ki je zajel približno 0,5ha gozdne podrasti. 

22.03.2021 GPO BRASLOVČE 

Ob 11.21 so gasilci PGD Braslovče v Malih Braslovčah, GPO Braslovče, Gasilska zveza 

Žalec, reševalcem nudili pomoč pri prenosu obolele osebe. 

  



24.03.2021 GPO ŽALEC 

Ob 19.37 so v Gotovljah, GPO Žalec, Gasilska zveza Žalec, zagorele saje v dimniku 

stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci PGD Gotovlje, ki so zavarovali kraj dogodka, 

nadzorovali izgoretja saj, dimnik očistili ter ga pregledali s termo kamero. Lastniku so 

odsvetovali kurjenje do prihoda dimnikarske službe. 

24.03.2021 GPO ŽALEC 

Ob 21.04 so v Zgornjih Rojah, GPO Žalec, Gasilska zveza Žalec, zagorele saje v dimniku 

stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci PGD Šempeter v Savinjski dolini, ki so zavarovali 

kraj dogodka, nadzorovali izgoretja saj, očistili dimnik ter ga pregledali s termo kamero. 

Gasilci PGD Žalec so nudili pomoč pri dostopu do dimnika z avto lestvijo. Lastniku so 

odsvetovali kurjenje do prihoda dimnikarske službe. 

26.03.2021 GPO POLZELA 

Ob 17.09 je zagorela travnata površina v kraju Andraž nad Polzelo, GPO Polzela, Gasilska 

zveza Žalec. Požar so pogasili gasilci PGD Andraž nad Polzelo, Polzela in Ločica ob 

Savinji. 

27.03.2021 GPO ŽALEC 

Ob 12.22 je v Petrovčah v GPO Žalec, Gasilska zveza Žalec, v podjetju Matjaž d.o.o. 

zagorela vsebina dveh kovinskih zabojnikov za mešane odpadke in papir. Gasilci PGD 

Dobriša vas-Petrovče, Drešinja vas in Žalec so požar omejili in pogasili. 

27.03.2021 GPO BRASLOVČE 

Ob 18.43 je v Malih Braslovčah v GPO Braslovče, Gasilska zveza Žalec, gorela živa meja 

na dolžini 10 metrov in drevo. Gasilci PGD Braslovče so požar omejili in pogasili. 

30.03.2021 GPO TABOR 

Ob 13.03 se je v kraju Pondor, GPO Tabor, Gasilska zveza Žalec, kadilo iz vozila. 

Posredovali so gasilci PGD Kapla-Pondor, Ojstriška vas-Tabor in Loke, ki so kraj 

zavarovali, vozilo pregledali ter preventivno odklopili akumulator. Obveščene so bile 

pristojne službe. 

31.03.2021 GPO BRASLOVČE 

Ob 18.43 smo bili obveščeni o domnevnem požaru v kraju Male Braslovče, GPO 

Braslovče, Gasilska zveza Žalec. Gasilci PGD Braslovče so na kraju ugotovili, da je šlo za 

kurjenje pod nadzorom. 

02.04.2021 GPO POLZELA 

Ob 17.20 so na Polzeli, v GPO Polzela, Gasilska zveza Žalec, prvi posredovalci gasilci 

PGD Ločica ob Savinji in PGD Polzela nudili prvo pomoč poškodovani osebi do prihoda 

reševalcev NMP. 

03.04.2021 GPO BRASLOVČE 

Ob 10.28 so na Gomilskem gasilci PGD Gomilsko, GPO Braslovče, Gasilska zveza Žalec, 

s tehničnim posegom odprli vrata gospodarskega objekta ter tako lastniku omogočili vstop. 

  



04.04.2021 GPO ŽALEC 

Ob 11:52 so v Grižah gasilci PGD Griže, GPO Žalec, Gasilska zveza Žalec, na prošnjo 

lastnika, ki se je zaklenil iz stanovanja s tehničnim posegom vstopili v stanovanje. 

09.04.2021 GPO ŽALEC 

Ob 16.11 so gasilci PGD Griže posredovali v Grižah, GPO Žalec, Gasilska zveza Žalec, 

kjer je poškodovano drevo ogrožalo manjši kozolec in otroško igrišče. Na kraju so 

ugotovili, da drevo dejansko ogroža, vendar ga sami ne morejo podreti. Obvestili so 

lastnika ter zavarovali kraj s trakom. 

11.04.2021 GPO ŽALEC 

Ob 08.30 smo bili obveščeni o požarnem alarmu v objektu na Ulici Heroja Staneta v Žalcu, 

GPO Žalec, Gasilska zveza Žalec. Gasilci PGD Žalec so pregledali objekt in resetirali 

požarni alarm. Požara ni bilo. 


