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Spoštovani gasilci GZ Slovenska Bistrica
Dne 10.12.2021 se je sestalo vodstvo GZ SB (Ačko F, Prelog D, Pitrof S, Podlesnik A, Ramšak S, Pečovnik J,
Steinbacher l), da zastavi nadaljne aktivnosti v dani situaciji.
Odločili smo se za tretjo korespodenčno predstavitv stanja – ocenili smo, da razmere ne dopuščajo sklicevanje
redne seje GZ SB (omikron....)
Povzetek dogovora:
Aktivnosti v mesecu požarne varnosti 2021 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 2021 prenesejo v 2022 ostaja v veljavi,
bomo se pa med letom posvetovli. in uskladili glede na dejstvo kaj bo sploh mogoče organizirati in tudi
uskladili eventuelne zamenjave prirediteljev.
Tako je planirano:
• Florjanova maša: sobota 8.5.2022 – PGD Slovenska Bistrica
• Srečanje veteranov GZSB: petek 27.5. 2022 – PGD Makole
• Srečanje članic GZSB: začetek ali konec septembra 2022 – PGD Pragersko
Opomba: Srečanje članic Podravske regije v Lenartu je predvideno v soboto 11.6.2022
• Tekmovanje GZSB (vaja Matevža Haceta): 17.9.2022 – PGD Laporje
Občni zbori (skupščine) PGD
V letu 2022 praznujejo 70 let PIGD Impol, 110 let PGD Oplotnica in 150 let PGD Slovenska Bistrica
Prav je da damo prednost in se teh treh skupščin udeležita po možnosti predsednik in poveljnik posamezne
PGD.
Slavnostna skupščina:
PGD Oplotnica: 5.3.2022
PGD Slovenska Bistrica: 19.3.2022
PIGD Impol, skupščina bo v petek tako, da ne vpliva na ostale, ki imajo predvidoma ob sobotah (bo konec
februarja ali v prvi polovici marca)
Ostala društva naj pošljejo termine izvedbe svojih skupščin, predlagamo izvedbo v februarju in marcu ko
upamo da bode epedimiološke razmere dopuščale izvedbo le teh.. Termine pošljite Lavri na e-mail
(info@gzsb.si).
Na osnovi terminov bomo naredili seznam delegatov. Do 15.01.2022 bomo posredoovali smernice za
delegate. Dne 7.1 in 8.1.2022 je posvet predsednikov in poveljnikov GZ tako da bomo lahko dodali še
določene aktualnosti.
Priporočamo izvedbo skupščin do konca marca, (v skrajnem primeru tudi korespondenčno) dejstvo je, da je
do konca marca potrebno oddat finančna poročila, potrebno pa bo v društvih tudi izvajat določene
aktivnosti, ki bodo povezana tudi z finančnimi sredstvi in čakat na poletje in takrat organizirat občne zbore
je nesmiselno.
Še predvidene prireditve PGD Oplotnica, PGD Slovenska Bistrica in PIGD Impol v letu 2022:
PGD Oplotnica: osrednjja prireditev 12.8., 13.8.in. 14.8.2022, organizirali bodo tudi dan operativnega
gasilca v mesecu oktobru 2022.
PGD Slovenska Bistrica: osrednja prireditev 20.8.2022, organizirali bodo še večjo vajo v mesecu oktobru,
prireditev ob prevzemu nove avto lestve, v planu je tudi srečanje gasilskih godb ki bi naj bilo 21.5.2022
Gsm: 040 422 608; e-pošta info@gzsb.si, DŠ: 2296466 (nismo zavezanec za DDV), TRR: 04430-0000422161

PIGD Impol, prireditev je vezana na pričakovano dobavo novega vozila in bo predvidoma v jesenskem
terminu.
Mladinska komisija:
Zaenkrat še ni dogovora glede izvedbe kviza in orentacije 2022
Poenoteno je mnenje, da bi bilo nujno, če bodo le razmere dopuščale v 2022 izvest ligo pionirjev in mladine
na nivoju GZSB (4 tekmovanja). Podane so tudi smernice za ohranjanje kontakta z mladimi z priporočilom
za simbolično obdarovanje v teh prazničnih dneh. Vsako društvo bo prejelo darilo: žoga in družabna igra
KVIZ GASILCI
Pokalna tekmovanja GZS v letu 2022:
• Pokalno tekmovanje v spajanju sesalnega voda se v letu 2022 ne izvede
• Pokalno tekmovanje članov in članic (5 tekmovanj) – objavljen razpored
• Pokalno tekmovanje starejših gasilcev in gasilk (7 tekmovanj)- objavljen razpored
Opomba: Prvo tekmovanje 14.5.2022 organizira PGD Oplotnica
• Pokalno tekmovanje gasilskih dvojic – Fire Combat (5 tekmovanj) – objavljen razpored
Operativne zadeve:
Intervencije potekaj v danih razmerah nemoteno, na nobeni intervenciji ni prišlo do prenosa okužb z
covidom.
Usposablanj poteka tekoče, seveda ob upoštevanju PCT
Izobraževanje:
Končal se je tečaj Operativni gasilec. Izobraževanje (praktični del) v manjših skupinah se je pokazalo kot
pozitivno. Je pa izobraževanje v živo bistveno bolj učinkovito, a ne samo dane razmere tudi časi nas silijo v
nove pristope. Zahvaljujemo se predavateljem saj navedeno pomeni dodatne priprave.
Trenutno izvajamo tečaj Gasilec pripravnik po hibridnem sistemu.
Predvideno izobraževanje na nivoju GZSB v letu 2022
Tečaj Višji gasilec, v plan se da tečaj za praporščake.
Za leto 2023 bomo poskušali dobit soglasje za organizacijo tečaja nižjega gasilskega častnika na našem
območju za nivo regije.Trenutno se izvaja tečaj za NGČ na Ptuju, 5 članov PGD Oplotnica obiskuje tečaj
NGČ v Zrečah.
Ostalo:
Predali spisek za razdelitev sredstev iz požarnega sklada na URSZR
Poslana vam je bila obračunska tabela št. 23/2021-LS (OT2) z dne 22. 12. 2021, prosimo za plačilo še v tem
letu, da zaključimo ažurno poslovne dogodke v letu 2021.
Dne 24.11-2021 je imela komisija za priznanja in odlikovanja redno sejo,podala je pripombe na
obrazložitve, ki so v določenih primerih pomankljiva, zadevo bomo obravnavali na naslednji redni seji.
Naše stališče in priporočila glede raznosov koledarjev ob koncu leta so enako kot lani in smo prepričani, da
so društva le to izvedla po svoji presoji in seveda odgovorno.
Smo pa se zopet prepričali glede na podatke z terena, da nas ljudje spoštujejo in cenijo, kar so pokazali z
svojimi prostovoljnimi prispevki in s svojim poziivnim odzivom, za kar smo jim zelo hvaležni.
Tudi naprej vas bomo interno obveščali o vseh novostih in aktivnostih, prav tako smo vam na razpolago za
vsa vprašanja in dodatna pojasnila.
Na koncu dovolite, da vam, ob prihajajočih praznikih zaželimo vse dobro, da prihajajočo leto mine z manj
omejitvami in da skupaj uspemo realizirat zastavljene cilje.
Ostanite zdravi
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