Poročilo predsednika Gasilske zveze Slovenska Bistrica za leto 2019

Spoštovane gasilke, spoštovani gasilci, dragi gostje!

Za nami je še eno aktivno leto, leto 2019 v katerem smo skupaj uresničili vse
zastavljene cilje. Skozi vse leto je potekala vrsta dogodkov in aktivnosti, ki so
povezovali vse kategorije našega članstva.
Upravni odbor, poveljstvo, nadzorni odbor smo se sestali na štirih rednih sejah in
tako v konstruktivnem dialogu sprotno reševali naloge, ki so bile pred nami.
V mesecu aprilu smo se udeležili rednega letnega plenuma Gasilske zveze Slovenije,
ki je bil v Tolminu. Na plenumu smo skozi razpravo potrdili uspešno delo slovenskega
gasilstva, ki v letu 2019 praznuje 150. let svojega organiziranega delovanja.
Prioriteta našega dela je operativno delo na področju zaščite in reševanja in to ostaja
naše osnovno poslanstvo.
Neprecenljiv je požrtvovalen odnos naših operativnih enot pomagati sočloveku, ko
pomoč potrebuje. To naše poslanstvo uspešno predajamo iz generacije na
generacijo.
V Gasilski zvezi Slovenska Bistrica veliko pozornosti in časa namenjamo področju
usposabljanja in izobraževanja. Tudi gasilska tekmovanja so del usposabljanja in to
se nam obrestuje, saj naše ekipe dosegajo vrhunske rezultate na državnih in
mednarodnih tekmovanjih. S tem pa tudi prispevajo k prepoznavnosti naše Gasilske
zveze v širšem slovenskem prostoru.
Zavedamo se da je usposobljen operativni gasilec in dobra oprema zagotovilo za
učinkovito in predvsem varno intervencijo.
V mesecu maju je bilo predvideno državno tekmovanje v Celju, ki bi naj bila
generalka pred velikim dogodkom v letu 2021, ko bo v Celju gasilska olimpijada.
K uspešnemu delu naše Gasilske zveze dajejo svoj pečat mladina, člani, članice in
veterani, ki tako bogatijo in plemenitijo naše delo.

Na državno tekmovanje v vseh kategorijah se je uvrstilo 11 naših ekip – čestitam!
Kot zelo uspešno ocenjujem tudi naše sodelovanje z Ministrstvom za obrambo,
Upravo RS za zaščito in reševanje, Inšpektoratom RS za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami, Rdečim križem, Policijo, z župani naših občin, lokalnimi
skupnostmi in drugimi organizacijami.
Naši predstavniki so bili prisotna na vseh sejah Podravske regije, udeležili smo se
tudi posveta predsednikov in poveljnikov gasilskih zvez, ki je bilo v Rogaški Slatini.
V Gasilski zvezi Slovenska Bistrica smo v letu 2019 v celoti izpolnili vse načrtovane
naloge. Vse dejavnosti in aktivnosti smo izvajali racionalno in transparentno v okviru
predvidenih stroškov po načelu dobrega gospodarja.
Skladno z 13. členom statuta Gasilske zveze Slovenska Bistrica ugotavljamo, da vse
članice naše gasilske zveze izpolnjujejo pogoje in zahteve tako glede usposobljenosti
kot opreme, ki je predpisana za kategorizacijo društva in s tem izpolnjujemo pogoje
za članstvo v Gasilski zvezi Slovenije.
Po sredah smo imeli uradne ure in tako omogočili konstruktivno delo z vsemi
deležniki.
Nadaljujemo tudi z aktivnostmi povezanimi z selitvijo našega sedeža nazaj v naše
urbano središče, to je v Slovensko Bistrico. V kontaktu z županom Občine Slovenska
Bistrica dr. Ivanom Žagarjem iščemo rešitve.
Osrednji dogodek obeležite 150. letnice organiziranega gasilstva v Sloveniji je bila v
začetku septembra velika gasilska parada v Metliki, katere smo se tudi organizirano
udeležili. Prav tako smo bili prisotni na zaključni slovesnosti v mesecu novembru, ko
je je bila v Ljubljani v Cankarjevem domu slavnostna akademija.
V okviru praznovanja 150. letnice organiziranega gasilstva v Sloveniji je bil letos dan
tudi večji poudarek pri ohranjanju zgodovinske gasilske dediščine, to je ohranjanje
gasilskih eksponatov in gasilskega gradiva, zato je bila tudi v naši gasilski zvezi
ustanovljena komisija za zgodovino.
V letu 2019 smo se udeležili vseh prireditev članic GZ Slovenska Bistrica in tudi
prireditev izven gasilske zveze, kot sem že prej omenil:
•

Florjanova nedelja V Zgornji Bistrici

•

Srečanje članic Gasilske zveze Slovenska Bistrica v Šmartnem na Pohorju

•

Srečanje članic Podravske regije

•

Tekmovanje Gasilske zveze Slovenska Bistrica v organizaciji PGD Kebelj

•

Zaključka mladinske lige Gasilske zveze Slovenska Bistrica

•

Srečanja veteranov na Spodnji Polskavi

•

Dan operativnih gasilcev Gasilske zveze Slovenska Bistrica na Treh Kraljih

•

Udeležba na obletnici PGD Poljčane

Zelo dobro se je uveljavila že tradicionalna prireditev Dan operativnega gasilca
Gasilske zveze Slovenska Bistrica, ki smo ga organizirali na lokaciji RTC Trije Kralji
na Pohorju. Dogodek vzpodbuja temeljne vrednote gasilstva, kot so tovarištvo,
timsko delo, povezanost in odgovornost in ga bomo organizirali tudi v tem letu.
Prireditev postaja tradicionalna in jo bomo izvajali na različnih lokacijah.
Skupaj smo uskladili tudi stroškovnik za vse prireditve v Gasilski zvezi Slovenska
Bistrica in pripravili transparenten načert organizatorjev teh prireditev za v prihodnje.

Kratek pregled dela komisij pri Gasilski zvezi Slovenska Bistrica v letu 2019:
Poročila so pripravili v komisijah:

•

Mladinska komisija

V lanskem letu so uspeli uresničiti vse načrtovane cilje in naloge. Imeli so tri redne
sestanke in en sestanek za letovanje, veliko pa so sodelovali tudi preko e-pošte.
Udeležili so se posveta mentorjev mladine, ki je potekal v Zrečah in posveta
mentorjev mladine Podravske regije, ki je bilo organizirano na Treh Kraljih.
Udeleževala pa sem se tudi seje MK Podravske regije.
39 ekip je sodelovalo na šestem kvizu Gasilske zveze Slovenska Bistrica, najboljše
dve ekipe iz vsake kategorije, pa so se uvrstile na regijsko tekmovanje.
27 ekip se je udeležilo tudi prireditve v Gasilske zveze Slovenska Bistrica v
orientaciji, najboljše ekipe so se uvrstile na regijsko tekmovanje. Eni ekipi pa se je
uspelo uvrstiti na državno tekmovanje.

Organizirali so tudi 10. ligaško tekmovanje mladine Gasilske zveze Slovenska
Bistrica, katerega se ga je udeležilo 19 ekip. Tekmovanja so potekala v Laporju,
Poljčanah, na Tinju in v Zgornji Polskavi. Sodelovali smo tudi na srečanju mladine
Podravske regije v Moškanjcih.

V lanskem letu so organizirali tudi letovanje mladine, ki se ga je udeležilo 187 otrok in
37 mentorjev iz devetih prostovoljnih društev. Letovanje je potekalo od 23. do 26.
avgusta na Debelem rtiču. Dneve smo popestrili s programom – gasilsko so se
izobraževali, spoznavali so delo policistov in reševalcev, se veliko gibali in družili ter
ustvarili nekaj nepozabnih spominov.
Iskreno se zahvaljujem vsem mentorjem mladine, ki tako dobro in prizadevno delate
z mladimi, ter vsem društvom, ki podpirate delo z mladimi.

•

Komisija za delo z članicami

Tudi za članice je bilo leto 2019 delavno, saj je bilo načrtovano delo v celoti
realizirano.
Komisija je imela tri redne sestanke. Skozi vse leto je potekalo usklajeno delo z
vodstvom naše Gasilske zveze.
V prijetnem, sproščenem vzdušju in ob dobri udeležbi je potekalo redno letno
srečanje članic v organizaciji PGD Šmartno na Pohorju.
Članice so se udeležile tudi srečanja članic Podravske regije in posveta članic
Podravske regije.
Posvet članic Gasilske zveze Slovenije je bil v Tolminu, prav tako pa so se naše
članice udeležile tradicionalnega pohoda Gasilske zveze Slovenije, ki je bil v Dobrem
polju.
Ekipe članic so bile aktivne tudi na tekmovanjih, tako na tekmovanju Gasilske zveze
Slovenska Bistrica, kot na drugih pokalnih tekmovanjih.
Tudi na področju usposabljanja in izobraževanja se vidi vse večja aktivna vključenost
članic, kar pomeni tudi večjo operativno zastopanost po društvih.

Naše članice so nas prijetno presenetile na prireditvi Dan operativnega gasilca, kjer
so z svojo ekipo in z vso opremo nazorno prikazale vajo gašenja požara v naravi.
Članice so zagotovile, da bodo še v nadalje podpirale delu v društvih in skrbele za
prijetno vzdušje.

•

Komisija za delo z starejšimi gasilkami, gasilci in veterani

Komisija je načrtovane dejavnosti za leto 2019 v celoti uspešno udejanjila. Poleg
strokovnega dela in izobraževanja so obiskali naše glavno mesto in si v Narodni
galeriji ogledali kulturne in zgodovinske umetnine Slovenije. V sodelovanju z Ljudsko
univerzo v Slovenski Bistrici pa so dodatno organizirali tečaj računalniškega
opismenjevanja. Njihova prioriteta pa ostaja delo v društvih, predvsem skrb za bolne,
ostarele in osamljene članice in člane.
Komisija je opravila tudi analizo dela v posameznih društvih. Analiza je pokazala, da
v društvih ni nerazumevanja za izvajanje skupnih nalog, da imajo v vseh gasilskih
društvih komisijo za delo s starejšimi gasilkami, gasilci in veterani in da je predsednik
komisije tudi član upravnega odbora društva, kar omogoča lažje delo pri izvajanju
načrtovanih nalog.
Nadvse pohvalno je, da se je na tekmovanju Gasilske zveze Slovenska Bistrica
pridružila nova veteranska ekipa iz PGD Videž. Želimo si, da se v tekmovanje vrne
tudi ekipa iz PGD Slovenska Bistrica in še kakšna nova.
Izjemen rezultat so na regijskem tekmovanju dosegle ekipe iz PIGD Impol, PGD
Oplotnica in PGD Videž. Vsa tri moštva so se uvrstila na državno prvenstvo. Gasilci
veterani so se predstavili tudi na naši prireditvi Dan operativnega gasilca.
Zahvalo izrekam gasilkam in gasilcem iz PGD Spodnja Polskava, ki so v letu 2019
gostili srečanje starejših gasilk, gasilcev in veteranov naše Gasilske zveze, saj so se
potrudili in pripravili zanimiv in obsežen program.
Gasilci veterani so sodelovali tudi na prireditvah ob 150. letnici gasilstva na
slovenskem in se udeležili srečanja gasilcev veteranov Podravske regije.
Starejši gasilci in veterani so s svojim angažiranjem v društvih opravili več kot
devetsto ur prostovoljnega dela. Analiza je tudi pokazala, da se delo veteranov od

društva do društva razlikuje, skupna ocena pa je, da so starejši gasilci oziroma
veterani zelo dejavni in da s svojim delom prispevajo k razbremenitvi operativnih
članov društva.
Vidimo lahko, da smo bili aktivni na vseh področjih našega dela.
Tudi za leto 2020 smo si v Gasilski zvezi Slovenska Bistrica zastavili ambiciozen plan
dela. A s pomladjo je prišlo nekaj novega, neznanega, nekaj kar ni pričakoval nihče
izmed nas. Počasi smo dojemali ta novi svet, vse kar je povzročil ta virus, ki se je s
svojo prisotnostjo zarezal v vse pore človekovega življenja.
Omejil je našo svobodo, naše gibanje, naše stike, naše utečene navade, spremenile
so se naše vrednote.
Spoštovane gasilke, gasilci in gostje, vse to bo imelo tudi vpliv na našo nadaljnjo delo
in aktivnosti. Morali se bomo prilagoditi novim razmeram, pot v prihodnost je postala
še bolj nepredvidljiva.
Dejstvo je, da bomo ljudje še bolj rabili tako organizirano, usposobljeno in opremljeno
organizacijo kot je gasilstvo.
Prepričan sem, da naša zagnanost ne bo pojenjala, da nam ne bo zmanjkalo
motivacije in energije. Verjamem, da se ne bojimo novih izzivov, skupaj bomo
nadaljevali pot in prispevali svoj del k lepšemu bolj prijaznemu jutrišnjemu dnevu, bolj
varni prihodnosti za nas in za naše otroke.
Dovolite, da se na koncu zahvalim vsem vam za uspešno in požrtvovalno delo v
društvih in naši gasilski zvezi.
Hvala vsem članom upravnega odbora, poveljstva, nadzornega odbora in vsem
ostalim organom in komisijam Gasilske zveze Slovenska Bistrica za opravljeno delo.
Zahvala izrekam tudi Gasilski zvezi Slovenije, Svetu Podravske regije, vsem
strokovnim službam, županom vseh štiri občin in njihovim občanom na območju
Gasilske zveze Slovenska Bistrica, ki so podporniki gasilstva.
Vaše zaupanje je naša obveznost in ponos!

Pripis: Zaradi korona virusa ni bila speljana redna letna skupščina članic Gasilske
zveze Slovenska Bistrica, ki je bila načrtovana za 3. april 2020. Ko bodo časi
dopuščali bomo organizirali izredno skupščino, na kateri bomo potrdili to poročilo,
poročilo poveljnika, finančno poročilo in poročilo nadzornega odbora. Prav tako bomo
potrdili načrt dela in finančni načrt za leto 2020.
Vsa poročila in načrti so narejeni in pripravljeni za obravnavo in potrditev.

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!

Laporje, 3. april 2020

Predsednik Gasilske zveze Slovenska Bistrica
Franc Ačko

