
 

 

Priloga mesečnemu poročilu Gasilske zveze Žalec  

Intervencije na območju Gasilske zveze Žalec  

med 15. oktobrom in 15. novembrom 2020 - IZPIS VULKAN 

 

17.10.2020 Gasilsko Poveljstvo Občine ŽALEC 

Ob 13.20 so gasilci PGD Žalec v Arji vasi, Gasilsko poveljstvo občine Žalec, Gasilska zveza 
Žalec, s tehničnim posegom in s pomočjo lestve vstopili skozi okno v stanovanjsko hišo, v 
kateri je lastnica hranila nadomestni ključ in odklenili vhodna vrata. 

17.10.2020 GPO TABOR 

Ob 20.06 je na avtocesti v smeri Vransko - Šentrupert v GPO Tabor, Gasilska zveza Žalec, 
zagorelo osebno vozilo. Gasilci PGE Celje in PGD Ločica ob Savinji so požar pogasili in 
odklopili akumulator. 

22.10.2020 GPO ŽALEC 

DCZ Maribor (Dispečerski center zdravstva) prosi za pomoč gasilcev PGD Griže za odpiranje 
vrat v Pongracu, GPO Žalec, Gasilska zveza Žalec. Intervencija je bila s strani DCZ nato  
preklicana. 

27.10.2020 GPO ŽALEC 

Gasilci PGD Žalec, so pogasili požar v motornem delu vozila, ki je zagorelo na Gotoveljski 
cesti, GPO Žalec, Gasilska zveza Žalec. 

31.10.2020 GPO ŽALEC 

Ob 15.12 so v Kalah v GPO Žalec, Gasilska zveza Žalec, gasilci PGD Šempeter v Savinjski 
dolini odstranili drevo s ceste. 

01.11.2020 GPO POLZELA 

Ob 12.00 so v Andražu nad Polzelo v GPO Polzela, Gasilska zveza Žalec, posredovali prvi 
posredovalci, gasilci PGD Andraž nad Polzelo, ki so s pomočjo AED oživljali osebo in nudili 
pomoč ekipi NMP Velenje. Oživljanje žal ni bilo uspešno. 

 

 

 



03.11.2020 GPO ŽALEC 

Ob 16.12 je zagorelo v kuhinji stanovanjskega objekta v Arji vasi, GPO Žalec, Gasilska zveza 
Žalec. Posredovali so gasilci PGD Arja Vas, PGD Dobriša vas - Petrovče, PGD Drešinja vas, 
PGD Levec in PGD Žalec. Zagoreli so leseni elementi kuhinje, požar pa je pred prihodom 
gasilcev pogasil lastnik sam. Gasilci so nato iz stanovanja iznesli ogorele dele kuhinje, 
prezračili prostore ter jih pregledali s termo kamero. Do prihoda reševalcev NMP so tudi 
nudili prvo pomoč lastniku stanovanja, ki se je pri gašenju nadihal dima ter dobil opekline 
po rokah. 

04.11.2020 GPO ŽALEC 

Gasilci PGD Vrbje so v Vrbju, GPO Žalec, Gasilska zveza Žalec, s tehničnim posegom odprli 
vrata stanovanja. 

12.11.2020 GPO ŽALEC 

Ob 18.15 so se v Hramšah v GPO Žalec, Gasilska zveza Žalec, vnele saje v dimniku 
stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci PGD Velika Pirešica, ki so zavarovali kraj, izpraznili 
kurišče peči, pogasili tleče saje v dimniku ter delno očistili dimnik. Lastniku so do 
strokovnega pregleda dimnika odsvetovali kurjenje. 

14.11.2020 GPO TABOR 

Ob 16.02 je v kraju Presedle, GPO Tabor, Gasilska zveza Žalec, zagorel zapuščen leseni 
objekt. Posredovali so gasilci PGD Loke, Ojstriška vas - Tabor, Kapla - Pondor in Ločica ob 
Savinji, ki so zavarovali območje, požar pogasili ter objekt pregledali. Obveščene so bile 
pristojne službe. Ob 18.58 so gasilci PGD Ojstriška vas - Tabor ponovno izvozili in pogasili 
tleče dele požarišča. 

15.11.2020 GPO ŽALEC 

Ob 7.25 je v Libojah, GPO Žalec, Gasilska zveza Žalec, zagorelo gospodarsko poslopje v 
izmeri cca. 8 x 15 metrov, v katerem je bila skladiščena krma in stelja. Posredovali so gasilci 
PGD Kasaze-Liboje, PGD Zabukovica, PGD Dobriša vas-Petrovče, PGD Žalec, PGD Griže in 
PGD Gotovlje, ki so požar omejili in pogasili, nato pa sanirali požarišče. 

15.11.2020 GPO ŽALEC 

Ob 11.03 so v Libojah, GPO Žalec, Gasilska zveza Žalec, tamkajšnji gasilci pri sanaciji 
pogorišča gospodarskega poslopja naleteli na okoli 500l goriva v posodi, ki je bila v precej 
slabem stanju. Gasilci PGE Celje so gorivo prečrpali v več posod. 


