
 

 

Mesečno poročilo Gasilske zveze Žalec 

med 10. marcem in 10. aprilom 2022 

 
Določeni ukrepi za omejevanje širjenja epidemije covida-19 so še v veljavi. 
 
Izvedeni so bili občni zbori naslednjih gasilskih društev: 

12.3.2022 Tešova 

12.3.2022 Grajska vas 

12.3.2022 Gotovlje 

19.3.2022 Trnava 

19.3.2022 Vransko 

26.3.2022 Levec       

26.3.2022 Vrbje 

26.3.2022 Ločica ob Savinji             

26.3.2022 Prekopa – Čeplje -  Stopnik 

27.3.2022 Ložnica pri Žalcu  

8.4.2022 Dobriša vas – Petrovče 

8.4.2022 Žalec  

 
S tem je občne zbore izvedlo vseh 32 gasilskih društev v Zvezi.  
 
67. Skupščina Gasilske zveze Žalec bo 22. aprila 2022. 
 
V soboto, 26.marca 2022, je  v dvorani Prebold, komisija za delo s članicami Savinjsko-šaleške 
regije organizirala ogled predstave »Skočiva pod kovter« v izvedbi Dramske sekcije KD PAVZA 
iz Selnice ob Dravi. Predstave se je udeležilo  78 članic iz Gasilske zveze Žalec. 
 
V četrtek, 31. marca 2022,  je v dvorani PGD Gotovlje pod okriljem komisije za veterane 
Savinjsko – Saleške Regije potekal posvet tekmovalnih enot starejših gasilcev in gasilk, kjer so 
v sliki in besedi skupaj obnovili potek vaje s hidrantom in vaje raznoterosti s poudarkom na 
novostih iz državnega tekmovanja v Celju 2021. 
 
V soboto, 2. aprila 2022, je v prostorih Dvorane Prebold, potekal regijski posvet za članice 
Savinjsko-šaleške in Celjske regije. Prisluhnile so predavanjem Gradbeni zakon (legalizacija 
gas. domov), Nova gasilska uniforma, Zvišane maščobe v krvi in Masovna nesreča Vrbje 2020. 
 
V soboto, 2. aprila 2022, so potekali kvizi mladine po gasilskih poveljstvih občin. V OŠ Vransko 
so bili kvizi gasilske mladine GPO Braslovče, Tabor in Vransko, v gasilskem domu PGD Polzela 
je potekal kviz mladine GPO Polzela, v prostorih gasilskega doma PGD Kasaze - Liboje pa kviz 



mladine GPO Žalec. Najboljše tekmovalne ekipe iz vseh petih tekmovanj so se uvrstile na 
tekmovanje mladine Gasilske zveze Žalec.  
 
V sredo 6. aprila 2022, je v prostorih GZ Žalec, potekal sestanek tekmovalnih enot in 
organizatorjev tekmovanj s starimi ročnimi in motornimi brizgalnami za pokal Savinjsko – 
Šaleške Regije, kjer so se dogovorili o letošnjih tekmovanjih za pokal  SŠR s starimi ročnimi in 
motornimi  brizgalnami. 
 
V sredo, 6. aprila 2022, je v gasilskem domu PGD Drešinja vas, potekal Posvet mentorjev 
gasilske mladine GZ Žalec. Udeleženci posveta so prisluhnili predstavitvi programa dela  
mladinske komisije GZ Žalec za leto 2022, informacijam s posveta mentorjev Gasilske zveze 
Slovenije v Zrečah, predstavitvi tekmovanj mladine v letu 2022, usposabljanja mladine ter 
primerom dobre prakse dela z mladimi. 
 
V petek, 8. aprila 2022, 100 dni pred pričetkom Gasilske olimpijade, smo se zbrali gasilci iz 
celotne Slovenije in skupaj izvedli prireditve z izobešanjem zastave Gasilske olimpijade Celje 
2022. V Gasilski zvezi Žalec, je izobešanje zastave potekalo pred gasilskimi domovi PGD Žalec, 
PGD Polzela, PGD Braslovče, PGD Ojstriška vas – Tabor in PGD Vransko. 
 
V soboto, 9. aprila 2022, je v OŠ Vransko potekal Kviz mladine GZ Žalec 2022. Gasilska mladina 
se je pomerila v treh starostnih kategorijah pionirji, mladinci in gasilci pripravniki.  
Tekmovalne ekipe so tekmovale v teoretičnem znanju ter v praktičnih vajah.  
Najboljše ekipe so se uvrstile na regijski kviz, ki bo potekal v jeseni: 

• Pionirji: 1. Drešinja vas 1, 2. Braslovče, 3. Kapla-Pondor 
• Mladinci: 1. Kapla-Pondor, 2. Drešinja vas, 3. Parižlje-Topovlje 
• Gasilci pripravniki: 1. Kapla-Pondor, 2. Parižlje-Topovlje, 3. Braslovče  

 
11. marca 2022 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel novelo Zakona o dohodnini (ZDoh-
2Z), ki med drugim prinaša postopen dvig splošne davčne olajšave s 3.500 na 7.500 evrov za 
vse rezidente v Sloveniji ter dodatno splošno davčno olajšavo v višini 1.500 evrov za 
prostovoljce, ki nepoklicno opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči nepretrgoma najmanj 
deset let in jih upravni organ, pristojen za zaščito, reševanje in pomoč, vodi v evidenci. 
 
V obdobju mesečnega poročila so člani Gasilske zveze Žalec opravili 35 intervencij, ki so 
skupno trajale 69 ur in 35 minut. Najdaljša intervencija je trajala 12 ure in 30 min, najkrajša pa 
le 10 minut.  
 
Statistika občinskih poveljstev v GZ Žalec: 
 
V GPO Žalec so imeli 26 dogodkov, kjer je bila potrebna pomoč gasilcev, v GPO Polzela so imeli 
štiri intervencije in v GPO Braslovče tri intervencije, v GPO Vransko in GPO Tabor pa po eno 
intervencijo. 
 
Fotografije: 
- kviz GZ Žalec 
- dvig olimpijske zastave v Žalcu in Braslovčah 
 
Prispevek pripravil: 
Tadej Zupan, 
predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi 
e: tadej.zupan@gz-zalec.org 
telefon: 051 38 28 85 
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