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Spoštovani gasilci GZ Slovenska Bistrica!
Dne 9. 2. 2021 se je sestalo vodstvo GZ SB (Ačko Franc, Prelog David, Slatenšek Lavra, Pitrof Slavko,
Podlesnik Aleš, Ramšak Suzana, Pečovnik Jožica, Steinbacher Ladislav), da zastavi nadaljne aktivnosti v
dani situaciji.
Odločili smo se za drugo korespodenčno predstavitv stanja – razmere še ne dopuščajo sklicevanje redne
seje GZ SB.
Povzetek dogovora:
Pri pregledu zapisnika 1. korespondenčne seje objavljene dne, 7. 10. 2020. št. 21/2020 – FA je narejen tudi
povzetek stanja in pregled realizacije sklepov.
- Aktivnosti v mesecu požarne varnosti 2020 so bile izvedene v omejeni obliki. Razdelili so se plakati in
promocijski letaki GZS. V lokalnih medijih (Panorama, Bistriške novice, KTV) so bili objavljeni
prispevki na to temo. PGD naše zveze so z upoštevanjem ukrepov in priporočil NIJZ v omejeni obliki
izvajala svoje aktivnosti v društvih in na terenu.
- Sklep, da se vsi organizatorji in nosilci prireditev v naši GZSB iz leta 2020 prenesejo v 2021 ostaja v
veljavi, bomo pa se med letom posvetovli in uskladili glede na dejstvo kaj bo sploh mogoče organizirati
in tudi uskladili eventuelne zamenjave prirediteljev.
- Vsa tekmovanja na vseh nivojih zaenkrat ostajajo kot so se planirala. Njihova izvedba je vsekakor
pogojena z aktualnim zdravstvenim stanjem. Kot vidimo je že odpadlo ligaško tekmovanje na Keblju
v sklapanju sesalnega voda, ki bi bilo predvideno za 6. 2. 2021. Na spletni strani gasilec.net je
objavljena novica o državnem tekmovanju. Kljub slabim trenutnim epidemiološkim razmeram in
negotovem stanju v prihodnje se še vedno načrtuje izvedbo Državnega gasilskega tekmovanja v Celju
v dneh 5. in 6. junija 2021 in razpisanih pokalnih gasilskih tekmovanj od maja do septembra 2021.
- Po dogovoru se je naredila kratka predstavitev za našo mladino, naredil se je promocijski CD in link
do navedene predstavitve. Po izdelavi smo se odločili, da CD-je ne pošljemo šolam, smo jih zadržali
zaradi dejstva, da šole v tem trenutku ne morejo opravljat niti svojega osnovnega poslanstva. Počakali
bomo na boljše čase, škoda bi bilo, da bi gradivo ostalo v predalih. CD-je bomo razdelili po dtruštvih,
ki jih bodo predale šolam na svojem območju, ko bo za to primeren čas.
Zahvaljujemo se vsem sodelujočim za sodelovanje pri izdelavi CD-ja (Ladislav, Suzana, David, Božo..)
- Izobraževanja in usposabljanja so v navedenem terminu potekala zelo omejeno. Prekinjen je tečaj za
operativnega gasilca – izveden samo teoretičen del in bomo nadaljevali takoj ko bodo razmere
omogočale. Z praktičnimi izpiti na Igu se je končal tečaj za gasilske častnike, ki je potekal v
organizaciji Podravske regije. Sedaj na Igu teoretični del nekaterih izobraževanj poteka na daljavo.
Iz 4 društev naše zveze se je do sedaj udeležilo tečaja Gašenje notranjih požarov modul A, ki se bo
nadaljeval s praktičnim delom. Ko društvo prejme vabilo za prijavljenega tečajnika na mail je rok za
potrditev udeležbe kratek (potrebno je takoj urediti oziroma dokončati prijavo!).
Tečaj za specialnost strojnik je bila vpisana v programu vulkan, imamo potrdila oziroma diplome o
opravljenem tečaju skupaj z značkami specialnosti pripravljene na gasilski zvezi in bodo podeljene ob
primernem času.
Plan za leto 2021 je zaključiti tečaj operativnega gasilca in izvesti tečaj za gasilca pripravnika, ki ga
bomo lahko izvajali če drugače ne bo šlo preko aplikacije MiTeam, ki jo je zagotovila GZS.
- V lanskem letu smo uspešno posredovali na preko 320 intervencijah, letos do 9. 2. že kar na 12.
- Poveljstvo ažurira operativni načrt GZ Slovenska Bistrica.
- Sej Podravske regije v tem obdobju ni bilo. Priznanja Podravske regije imamo na zvezi in bodo
svečano podeljena ob primernih priložnostih.
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Tekoče zadeve in novice je GZSB objavljala na spletni strani in obveščala preko maila.
Dne 5. 11. 2020 smo podali svoje stališče in priporočila glede raznosov koledarjev ob koncu leta.
Društva so se različno odzvala in po svojih odločitvah speljala raznos koledarjev.
Zopet smo se prepričali da nas ljudje spoštujejo in cenijo, kar so pokazali z svojimi prostovoljnimi
prispevki in s svojim pozitivnim odzivom, za kar smo jim zelo hvaležni.
Ob koncu leta smo si virtualno zaželeli vse dobro in se spomnili tudi tistih, ki so od nas tiho odšli in
bomo vsekakor obudili spomin na njih, ko bo za to priložnost (Florjanova maša, srečanje starejših
gasilcev...).
Jasno smo tudi podali naše stališče glede občnih zborov PGD. Predlagali smo, da v kolikor ne bodo
razmere dopuščale da se izvedejo korespondenčno, po možnosti se sestane (ali pa to izvede
korespondenčno) UO, Poveljstvo in NO, predstavijo in potrdijo se poročila, plani dela ter finančni
plan. Določi se tudi delegat za skupščino GZSB. Članstvo se obvesti, da se je zaradi epedimiolške
situacije to izjemoma omejeno izvedlo in da je vso gradivo na razpolago za ogled v gasilskih domovih,
lahko se tudi tistim, ki jo imajo pošlje tudi po spletni pošti. Prav tako se jih obvesti, da se bo pobrala
članarina in podelila priznanja, odlikovanja in napredovanja ob prvi priložnosti ko bo dovoljeno
druženje. Da smo se tako odločili je dejstvo, da je do konca marca potrebno poročila oddat, potrebno
bo v društvih tudi izvajat določene aktivnosti, ki bodo povezana s finančnimi sredstvi in čakat na
poletje in takrat organizirat občne zbore je nesmiselno.
Tudi v GZSB bomo v kolikor razmere do začetka aprila ne bodo dopuščale izvedli korespondenčno
skupščino. Vsa poročila in predloge plana dela in finančnega plana bomo poslali v sredini marca v
razpravo vsem članom UO, Poveljstva, NO. Nato bomo na osnovi prejetih obvestil PGD in pooblastil
poslali izvoljenim delegatom v potrditev in tako formalno zaključili postopke. Delegate prosimo
sporočite s poslanim zapisnikom korespondenčnih občnih zborov na GZSB. Ko pa bodo razmere
dopuščale pa se bomo lotili drugega dela.
Veseli nas, da tudi vlada RS ni pozabila na nas gasilce. Do konca februarja bodo v odvisnosti od
kategorije društva nakazila enkratnih nepovratnih sredstev v objavljeni višini. Prav tako ni potrebno
obnavljati zdravniških spričeval operativnih gasilcev, ki so potekla 2020. Imajo podaljšano veljavo do
30. 9. 2021.
Zavarovanja operativnih gasilcev: PGD pošljite sezname operativnih gasilcev na mail info@gzsb.si
najkasneje do 26. 2. 2021. Na seznamu je potrebno jasno označiti spremembe od lanskega leta.
Označiti koga s 1. 1. 2021 odjavljate iz zavarovanja (ni več vaš operativni gasilec) in koga imate kot
operativnega gasilca na novo, da ga prijavite s 1. 1. 2021. Seznami naj vsebujejo vse pravilne podatke
(emšo, pravilna imena, naslovi in davčne številke). Če kdo potrebuje lanski seznam se obrne na Lavro.
Ugotavljamo, da povzroča prekinjeno delo z mladimi velik problem in posledice. Že po enem letu
neaktivnosti, se bo poznala generacijska vrzel, ki se bo z daljšanjem krize še večala. Potrebno bo vložit
veliko napora da vzpostavimo prvotno stanje. Izpostavljeni so bili primeri dobre prakse iz novoletnega
obdobja iz Poljčan in Slovenske Bistrice. Pisalo se je najmlajšim in jih priložnostno brezstično
obdarovalo. Dogovorili smo se pripravi motivacijski dopis mentorjem s predlogi dela za to leto in z
virtualnimi spodbudbudami našim najmlajšim. 27. 2. 2021 bo potekal virtualni posvet mentorjev za
katerega so člani mladinske komisije prejeli s strani Suzane vabilo in ji je potrebno pravočasno
odgovoriti, da se uredi prijava na dogodek.
Povezava poteka tudi s starejšimi gasilci, predsrdnik komisije Ladislav Steinbacher je v oktobru
članom komisije poslal motivacijsko pismo, bili so na vezi tudi v novembru in decembru s poslanimi
novoletnimi voščili.
Še informacija glede aktivnosti nabave nove avtolestve. Pri projektu aktivno sodelujemo. V zaključni
fazi je razpis, ki bo v kratkem kot JN objavljen v uradnem listu. Po sklepu župana občine Slovenska
Bistrica bo kupec nove avtolestve občina Slovenska Bistrica in jo bo po nabavi predala v uporabo
PGD Slovenska Bistrica. Veseli smo, da se je k projektu pridružila tudi občina Oplotnica (zahvala
Slavkotu Pitrofu za angažiranje) saj smo tako izpolnili pogoje za razpis za pridobitev sredstev
požarnega sklada URSZR. Naša gasilska zveza je podala tudi pozitivno soglasje občini Slovenska
Bistrica k nabavi ALK.. Prepričani smo, da bo k projektu pristopila tudi občina Makole, na predvideni
seji občinskega sveta v marcu bom svetnikom predstavili projekt.
PGD Slovenska Bistrica se je zavezala, da sofinancira projekt s soudeležbo v višini 90.000,00€, sklep
so že sprejeli na upravnem odboru in poveljstvu.
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Seznanili smo se tudi z dopisom poveljnika PGD Zgornja Bistrica, z dne 17.1.2021 o zahtevi PGD
Slovenska Bistrica po spremembi meje požarnega rejona. Dejstvo je da PGD Slovenska Bistrica ne
more oziroma ne sme imeti enostranskih zahtev po spremembi mej požarnih rejonov, še več za
enostransko spreminjanje sploh nima pristojnosti.
Gasilska zveza Slovenska Bistrica ne bo in ne sme sprejeti nobene odločitve na škodo bilo katere
članice naše zveze. PGD Slovenska Bistrica naj uradno poda svoje želje in argumente o katerih bomo
razpravljali na prvi možni redni seji UO in poveljstva GZSB.
Vsa priznanja in odlikovanja so natisnjena in čakajo na prevzem društev oziroma menjavo s praznimi
obrazci. Za dvig društva pokličite Lavro, da terminsko dogovorite, tudi izven uradnih ur.

Tudi naprej vas bomo interno obveščali o vseh novostih in aktivnostih, prav tako smo vam na razpolago za
vsa vprašanja in dodatna pojasnila.
Ostanite zdravi in na pomoč!

Pripravila: Franc Ačko, Lavra Slatenšek

Predsednik GZ Sloveska Bistrica
Franc Ačko

Poveljnik GZ Slovenska Bistrica
David Prelog
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