
 

 

Priloga mesečnemu poročilu Gasilske zveze Žalec  

Intervencije na območju Gasilske zveze Žalec  

med 10. novembrom 2022 in 10. decembrom 2022 - IZPIS VULKAN 

10.11.2022 Gasilsko poveljstvo občine ŽALEC 

Ob 06.06 smo bili obveščeni o prometni nesreči s požarom v Šempetru, Gasilsko poveljstvo občine 
Žalec, Gasilska zveza Žalec. Udeleženi sta bili dve vozili. Gasilci PGE Celje in PGD Šempeter v SD so 
prometno in požarno zavarovali kraj dogodka, na kraju oskrbeli ponesrečenca, odklopili 
akumulatorja na vozilih, razsvetljevali kraj dogodka ter usmerjali promet. Požara ni bilo. 

13.11.2022 GPO ŽALEC 

Ob 9.03 so gasilci PGD Dobriša vas - Petrovče odšli na pomoč v Dobrišo vas, GPO Žalec, Gasilska 
zveza Žalec, kjer so s tehničnim posegom odprli vrata stanovanje, v katerem se je nahajala obolela 
oseba. Le to so oskrbeli reševalci NMP Celje in jo prepeljali v nadaljnjo oskrbo v celjsko bolnišnico.  

16.11.2022 GPO ŽALEC 

Ob 16.47 so gasilci PGD Žalec s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja na Bevkovi ulici v Žalcu, 
GPO Žalec, Gasilska zveza Žalec in omogočili vstop reševalcem NMP, ki so poškodovano osebo 
oskrbeli in prepeljali v SB Celje. 

17.11.2022 GPO ŽALEC 

Gasilci PGD Vrbje so v Vrbju, GPO Žalec, Gasilska zveza Žalec, rešili laboda iz blata in ga premaknili 
na vodno površino. 

21.11.2022 GPO ŽALEC 

Ob 11.04 so na Bevkovi ulici, GPO Žalec, Gasilska zveza Žale,  gasilci PGD Žalec s tehničnim posegom 
odprli vrata stanovanja in omogočili reševalcem vstop v stanovanje. V stanovanju je bila preminula 
oseba. 

25.11.2022 GPO VRANSKO 

V Ločici ob Vranskem, GPO Vransko, Gasilska zveza Žalec, je prišlo do prijave domnevnega ognja ob 
gozdu s sumom na kurjenje na prostem, naknadno je bilo ugotovljeno, da menda gori osebno 
vozilo, nato pa spet, da gre za kurjenje pod nadzorom. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je šlo za 
kurjenje pod nadzorom, vendar so osebe kraj zapustile pred prihodom gasilcev. Le ti so kurišče 
pogasili. 

 



 

27.11.2022 GPO ŽALEC 

Ob 15.27 so v kraju Arja vas, GPO Žalec, Gasilska zveza Žalec, gasilci PGD Žalec s tehničnim posegom 
odprli vrata stanovanjske hiše. 

29.11.2022 GPO BRASLOVČE 

Ob 15.26 so v Malih Braslovčah, GPO Braslovče, Gasilska zveza Žalec, zagorele saje v dimniku 
stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci PGD Braslovče, ki so zavarovali kraj dogodka, pogasili 
goreče saje in očistili dimnik ter ga pregledali, na kraj pa je prišel tudi dežurni dimnikar. 

30.11.2022 GPO ŽALEC 

Ob 12.46 so gasilci PGD Žalec na ulici Florjana Pohlina v Žalcu, GPO Žalec, Gasilska zveza Žalec, s 
tehničnim posegom odprli vhodna vrata ter stanovalcu omogočili vstop. 

02.12.2022 GPO ŽALEC 

Ob 16.18 so gasilci PGD Ponikva pri Žalcu v Studencah, GPO Žalec, Gasilska zveza Žalec, nudili 
pomoč reševalcem NMP Celje pri oskrbi in prenosu obolele osebe. 

02.12.2022 GPO POLZELA 

Ob 16.29 so na Velenjski cesti v GPO Polzela, Gasilska zveza Žalec, zagorele saje v dimniku. 
Posredovali so gasilci PGD Polzela, Ločica ob Savinji ter Andraž nad Polzelo, ki so podasili ogenj v 
peči, prezračili prostor ter pregledali prostor in dimnik. Prepovedali so kurjenje do prihoda 
pooblaščene osebe. 

05.12.2022 GPO ŽALEC 

Ob 14.25 so v Zabukovici v GPO Žalec, Gasilska zveza Žalec, gasilci PGD Zabukovica nudili pomoč 
reševalcem pri oskrbi obolele osebe. 

06.12.2022 GPO ŽALEC 

Ob 14.46 je v naselju Drešinja vas v GPO Žalec, Gasilska zveza Žalec, zagorelo osebno vozilo. Gasilci 
PGD Drešinja vas so zavarovali kraj dogodka in pogasili požar. Osebno vozilo je v celoti uničeno. 

06.12.2022 GPO BRASLOVČE 

Ob 15.24 so bili gasilci obveščeni o domnevnem puščanju plina pri požaru elektro omarice na 
plinohramu v kraju Trnava, GPO Braslovče, Gasilska zveza Žalec. Gasilci PGE Celje so opravili meritve 
plinov in opravili pregled s termo kamero. Zaznano ni bilo puščanja plina. Zaprle so se vse plinske 
pipe do objekta, obvestile so se pristojne službe, izdala se je prepoved kurjenja do prihoda servisne 
službe. Požar so pogasila lokalna prostovoljna društva, PGD Trnava, Gomilsko in Braslovče. 

09.12.2022 GPO BRASLOVČE 

Ob 17.43 je v Kamenčah, GPO Braslovče, Gasilska zveza Žalec, prišlo do vdora podtalnice v 
stanovanjsko hišo. Gasilci PGD Braslovče so na kraju s črpalko izčrpavali vodo iz jaška za 
odvodnjavanje ter s tem vzdrževali nivo vode. 


