
 

 

Priloga mesečnemu poročilu Gasilske zveze Žalec  

Intervencije na območju Gasilske zveze Žalec  

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

11.03.2022 Gasilsko Poveljstvo Občine ŽALEC 

Ob 10.57 je v Veliki Pirešici Gasilsko poveljstvo občine Žalec, Gasilska zveza Žalec, zagorelo v gozdu. 
Gasilci PGD Ponikva pri Žalcu, PGD Zavrh pri Galiciji, PGD Velika Pirešica in PGD Gotovlje so požar v 
velikosti 3200 kvadratnih metrov lokalizirali in pogasili. 

12.03.2022 GPO VRANSKO 

Ob 11.56 je zagorel travnik v kraju Stopnik, GPO Vransko, Gasilska zveza Žalec. Posredovali so gasilci 
PGD Vransko, Tešova, Ločica pri Vranskem in Prekopa-Čeplje-Stopnik, ki so požar pogasili ter 
pregledali območje. Obveščene so bile pristojne službe. 

12.03.2022 GPO ŽALEC 

Ob 17.03 so v Žalcu, GPO Žalec, Gasilska zveza Žalec, ob hotelskem kompleksu zagorela drevesa. 
Posredovali so gasilci PGD Žalec, ki so požar pogasili ter varovali in ohlajali bližnji objekt ter 
priključek za plinsko napeljavo. Obveščene so bile pristojne službe. 

13.03.2022 GPO ŽALEC 

Ob 15.48 je v Studencah v GPO Žalec, Gasilska zveza Žalec, zagorela podrast v gozdu. Gasilci PGD 
Ponikva pri Žalcu, Velika Pirešica, Gotovlje, Žalec in Zavrh pri Galiciji so požar omejili in pogasil, 
prekopali posamezna žarišča in polili z vodo. Površina požara 1 hektar. 

13.03.2022 GPO ŽALEC 

Ob 18.41 so se v Podlogu v Savinjski dolini v GPO Žalec, Gasilska zveza Žalec, vnele saje v dimniku 
stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci PGD Šempeter v Savinjski dolini in Žalec, ki so pogasili 
požar, pregledali dimnik in prostor ter prepovedali nadaljnje kurjenje. 

14.03.2022 GPO ŽALEC 

Ob 11.06 smo bili obveščeni o požaru zabojnika na Bevkovi ulici v Žalcu, GPO Žalec, Gasilska zveza 
Žalec. Gasilci PGD Žalec so požar na zabojnikih pogasili. Obveščene so bile pristojne službe. 

15.03.2022 GPO ŽALEC 

Ob 20.02 je v kraju Gotovlje, GPO Žalec, Gasilska zveza Žalec, prišlo so dimniškega požara na 
stanovanjski hiši. Gasilci PGD Gotovlje so požar pogasili in pregledali dimnik in okolico s termo 



kamero. Obveščene so bile pristojne službe. 

16.03.2022 GPO ŽALEC 

Ob 0.16 je v Šempetru v Savinjski dolini v GPO Žalec, Gasilska zveza Žalec, na njivi nenadzorovano 
gorel hmeljski plevel. Gasilci PGD Šempeter in Žalec so pogasili goreči plevel in prekopali pogorišče. 

16.03.2022 Gasilska zveza PREBOLD 

Ob 00.54 je na relaciji Prebold-Marija reka, občina Prebold, zagorel gozd na težko dostopnem 
terenu. Posredovali so gasilci PGD Prebold-Dolenja vas-Marija reka, Sv. Lovrenc, Matke in Groblja, 
Šešče, Latkova vas, Kaplja vas iz GZ Prebold in iz Gasilske zveze Žalec PGD Ločica ob Savinji, Žalec 
ter Šempeter v Savinjski dolini. Gasilci so požar lokalizirali in pogasili ter pregledali z termovizijsko 
kamero. Na kraju je ostala gasilska straža PGD Sv. Lovrenc. Pri gašenju požara se je en gasilec lažje 
telesno poškodoval, zdravniško pomoč je poiskal naknadno sam. Obveščene so bile pristojne 
službe. 

16.03.2022 GPO ŽALEC 

Ob 13.59 je zagorela vsebina kontejnerja za smeti v Ložnici pri Žalcu, GPO Žalec, Gasilska zveza 
Žalec. Posredovali so gasilci PGD Ložnica pri Žalcu, ki so požar pogasili, vsebino preložili ter 
pregledali kontejner. 

16.03.2022 GPO ŽALEC 

Ob 19.08 je v Gotovljah, GPO Žalec, Gasilska zveza Žalec, gorela suha trava. Gasilci PGD Gotovlje so 
ogenj pogasili ter pregledali okolico. Zgorelo je približno dvesto kvadratnih metrov suhe trave. 

17.03.2022 GPO ŽALEC 

Ob 13.11 sta v naselju Šempeter v Savinjski dolini v GPO Žalec, Gasilska zveza Žalec, trčila vlak in 
tovorno vozilo. Gasilci PGE Celje in PGD Šempeter so zavarovali kraj dogodka, pregledali vlak, 
potnike, tovorno vozilo in okolico. V nesreči je nastala samo materialna škoda. 

18.03.2022 GPO ŽALEC 

Ob 16.46 je v Gotovljah na AC v smeri Ljubljana, GPO Žalec, Gasilska zveza Žalec, prišlo do okvare 
osebnega vozila. Gasilci PGE Celje in PGD Žalec so izvedli prometno zavarovanje do prihoda DARS, 
s termo kamero pregledali motorni del vozila ter z absorbentom posuli iztekle motorne tekočine. 

18.03.2022 GPO ŽALEC 

Ob 22.11 je v Libojah v GPO Žalec, Gasilska zveza Žalec, oseba padla iz postelje in se ni mogla sama 
vstati. Gasilci PGD Kasaze-Liboje so jo pobrali iz tal in jo položili nazaj na posteljo. 

19.03.2022 GPO ŽALEC 

Ob 22.59 je v Podkraju pri Ponikvi, GPO Žalec, Gasilska zveza Žalec, zagorelo 10 kvadratnih metrov 
podrasti v gozdu .Gasilci PGD Ponikva pri Žalcu so pogasili ogenj in pregledali okolico. 

20.03.2022 GPO POLZELA 

Ob 15.24 je na cesti Velenje - Andraž v občini Polzela prišlo do prometne nesreče osebnega vozila 



in motorja v kateri se je ena oseba telesno poškodovala. Posredovali so gasilci PGD Velenje, Andraž 
nad Polzelo, Ločica ob Savinji in Polzela, ki so zavarovali kraj , odklopili akumulator ter nudili pomoč 
reševalcem NMP Velenje pri oskrbi in prenosu poškodovane osebe do reševalnega vozila. 
Poškodovanca so reševalci odpeljali v bolnico Celje. Obveščene so bile pristojne službe. 

21.03.2022 GPO BRASLOVČE 

Ob 1.35 so v Grajski vasi, GPO Braslovče, Gasilska zveza Žalec, zagorele saje v dimniku stanovanjske 
hiše. Posredovali so gasilci PGD Grajska vas, PGD Braslovče in PGD Gomilsko, ki so očistili kurišče, 
pregledali dimnik in izdali prepoved kurjenja do obiska dimnikarja. 

21.03.2022 GPO ŽALEC 

Ob 12.45 je na poti med Žalcem in Grižami v Migojnicah v GPO Žalec, Gasilska zveza Žalec, padel 
kolesar. Posredovali so gasilci PGD Griže in reševalci NMP, ki so poškodovanega oskrbeli in prepeljali 
na nadal nje zdravljenje. 

23.03.2022 GPO ŽALEC 

Ob 18.25 je v Migojnicah, GPO Žalec, Gasilska zveza Žalec, prišlo do manjšega požara v naravi. 
Posredovali so gasilci PGD Griže in požar pogasili. 

23.03.2022 GPO POLZELA 

Ob 18.38 so gasilci PGD Polzela izvozili na pomoč v Založe, GPO Polzela, Gasilska zveza Žalec, kjer 
so nudili pomoč reševalcem NMP Celje pri prenosu obolele osebe. 

24.03.2022 GPO ŽALEC 

Ob 20.28 so v Gotovljah, GPO Žalec, Gasilska zveza Žalec, goreli kupi hmeljskih plev. Gasilci PGD 
Gotovlje so zavarovali kraj in pogasili požar. 

25.03.2022 GPO ŽALEC 

Ob 13.20 sta gasilca PGD Žalec na ulici Florjana Pohlina, GPO Žalec, Gasilska zveza Žalec, nudila 
pomoč reševalcem pri prenosu obolele osebe. 

25.03.2022 GPO ŽALEC 

Ob 12.44 so gasilci PGD Griže v Grižah, GPO Žalec, Gasilska zveza Žalec, nudili pomoč reševalcem 
NMP Celje in Žalec pri oskrbi in transportu obolele osebe. Reševalci NMP Celje so obolelo osebo 
prepeljali v SB Celje. 

25.03.2022 GPO POLZELA 

Ob 19.06 so na Polzeli, GPO Polzela, Gasilska zveza Žalec, gasilci PGD Polzela nudili pomoč 
reševalcem NMP Celje pri prenosu obolele osebe. 

26.03.2022 GPO TABOR 

Ob 21.56 je v naselju Kapla v GPO Tabor, Gasilska zveza Žalec, gorela suha trava in gozdna podrast. 
Gasilci PGD Ojstriška vas-Tabor, PGD Loke, PGD Kapla-Pondor in PGD Ločica ob Savinji so zavarovali 
kraj dogodka in pogasili požar na približni površini 900m2. 



28.03.2022 GPO ŽALEC 

Ob 18.23 je v kraju Mala Pirešica, GPO Žalec, Gasilska zveza Žalec, prišlo do trčenja dveh osebnih 
vozil v kateri se je poškodovala ena oseba. Posredovali so gasilci PGE Celje in PGD Arja vas, ki so 
zavarovali kraj, odklopili akumulatorja, odstranili vozila s ceste ter sanirali razlite tekočine. Reševalci 
NMP Celje in Žalec so poškodovano osebo oskrbeli na kraju nesreče ter prepeljali v SB Celje. 
Obveščene so bile pristojne službe. 

28.03.2022 GPO ŽALEC 

Ob 21.28 je v Petrovčah, GPO Žalec, Gasilska zveza Žalec, zagorel nadstrešek stanovanjske hiše, 
ogenj pa se je razširil na celotno ostrešje. Posredovali so gasilci PGD Dobriša vas Petrovče, PGD 
Drešinja vas, PGD Žalec, PGD Levec in PGD Griže, ki so požar omejili in pogasili. Ogenj je v celoti 
uničil ostrešje, hiša pa je neprimerna za bivanje. 

29.03.2022 GPO ŽALEC 

Ob 12.51 so na Vrtni ulici v Šempetru v GPO Žalec, Gasilska zveza Žalec,, gasilci PGD Šempeter s 
tehničnim posegom odprli vrata stanovanja in omogočili vstop reševalcem in policiji do preminule 
osebe. 

29.03.2022 GPO ŽALEC 

Ob 14.30 so v naselju Petrovče v GPO Žalec, Gasilska zveza Žalec, gasilci PGD Dobriša vas-Petrovče 
in PGD Žalec s cerado prekrili ostrešje, katero je bilo poškodovano v požaru dan prej. 

31.03.2022 GPO BRASLOVČE 

Gasilci PGD Dobrovlje so odstranili podrto devo na cesti Gorče - Dobrovlje, GPO Braslovče, Gasilska 
zveza Žalec, 

01.04.2022 GPO BRASLOVČE 

Ob 13.49 sta na cesti Male Braslovče-Letuš v GPO Braslovče, Gasilska zveza Žalec, trčili osebni vozili. 
Celjski poklicni gasilci in gasilci PGD Braslovče so zavarovali kraj dogodka, nudili prvo pomoč 
poškodovanima do prihoda reševalcev, ter odklopili akumulatorja na vozilih in usmerjali promet. 
Reševalci NMP so poškodovani osebi oskrbeli na kraju in ju prepeljali na zdravljenje v celjsko 
bolnišnico. 

03.04.2022 GPO POLZELA 

Ob 16.53 je v naselju Založe, GPO Polzela, Gasilska zveza Žalec, prišlo do prometne nesreče v kateri 
je bil udeležen traktor. Gasilci PGE Celje, PGD Ločica ob Savinji, PGD Andraž nad Polzelo in PGD 
Polzela so izvedli proti naletno in protipožarno zaščito, zavarovali kraj dogodka, odklopili 
akumulator, preprečili iztekanje hidravličnega olja, posuli razlite motorne tekočine z vpojnim 
sredstvom in nudili pomoč reševalcem, policiji in vlečni službi pri natovarjanju uničenega traktorja. 
Poškodovana je bila ena oseba, katero so reševalci odpeljali v SB Celje. 

04.04.2022 GPO ŽALEC 

Ob 13.56 so v Libojah v GPO Žalec, Gasilska zveza Žalec, zagorela vrata pri kurilnici stanovanjske 
hiše. Občani so pogasili požar pred prihodom gasilcev. Gasilci PGD Kasaze-Liboje, Dobriša vas-



Petrovče in Zabukovica so požarišče preventivno polili z vodo, pregledali in prezračili prostor. 

04.04.2022 GPO ŽALEC 

Ob 20.31 je v podjetju na Cesti ob Železnici v Žalcu, GPO Žalec, Gasilska zveza Žalec, med delovnim 
procesom zagorelo v odsesavali napravi. Gasilci PGD Žalec, Gotovlje, Vrbje in Griže so požar pogasili, 
prezračili zadimljene prostore in opravili pregled celotnega sistema. 

05.04.2022 GPO ŽALEC 

Ob 13.53 je v Mali Pirešici v GPO Žalec, Gasilska zveza Žalec, na regionalni cesti prišlo do čelnega 
trčenja dveh osebnih vozil v kateri sta se poškodovali dve osebi. Posredovali so gasilci PGE Celje in 
PGD Arja vas, ki so zavarovali krak, nudili pomoč poškodovancem do prihoda reševalcev, odklopili 
akumulatorja ter sanirali cestišče. Reševalci NMP Celje so poškodovanca oskrbeli ter prepeljali v SB 
Celje. Obveščene so bile pristojne službe. 


