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PLAN DELA GZ SLOVENSKA BISTRICA ZA LETO 2020

SPLOŠNO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sodelovanje z organi lokalne skupnosti občin Slovenska Bistrica, Oplotnica, Makole in Poljčane, ter
njihovimi štabi Civilne zaščite
Sodelovanje in povezovanje z Gasilsko zvezo Slovenije, Podravsko regijo in sosednjimi gasilskimi
zvezami
Sodelovamje na gasilskih prireditvah na nivoju GZ Slovenska Bistrica, Podravske regije in GZ Slovenije
Aktivnosti na pridobivanju lastnih poslovnih prostorov v Slovenski Bistrici
Prenova spletne strani
Promocija gasilstva v medijih in javnih nastopih
Ohranjanje zgodovinske dediščine
Tradicionalna prireditev – Florjanovo
Izvedba dneva operativnega gasilca
Izvedba ekskurzije za vse člane Upravnega odbora, Poveljstva, Nadzornega odbora, komisij in
poveljnikov CZ po občinah
Posvet tajnikov GZ Slovenska Bistrica

OPERATIVA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sodelovanje z upravnim odborom GZ Slovenska Bistrica
Sodelovanje z komisijami GZ Slovenska Bistrica
Izvedba analiz posameznih intervencij
Urejanje področja zdravstvenih zavarovanj za prostovoljne gasilce
Priprava in izvedba vaj ob mesecu požarne varnosti
Sodelovanje z gasilskimi društvi ob pripravi dokumentacij za prijave za razpis za sofinanciranje
gasilske opreme
Pregled društev
Ustanovitev komisije za preventivo
Delo na preventivnem področju

IZOBRAŽEVANJE
•
•
•
•
•

Izvedba tečaja strojnika
Izvedba tečaja za operativnega gasilca (2 tečaja)
Sodelovanje pri izobraževanjih, ki jih izvajajo posamezna gasilska društva
Sodelovanje pri izobraževanjih, ki jih izvaja Podravska regija in GZ Slovenije
Redno usposabljanje po programu

TEKMOVANJA
Gsm: 040 422 608; e-pošta info@gzsb.si, DŠ: 2296466 (nismo zavezanec za DDV), TRR: 04430-0000422161

•
•
•
•
•

Organizacija tekmovanja gasilskih enot GZ Slovenska Bistrica
Sodelovanje z sodniškimi ekipami pri izvedbi ligaških tekmovanj, ki jih bo organizirala MK GZ
Slovenska Bistrica
Izvedba regijske lige mladine (eno tekmovanje)
Sodelovanje na državnem tekmovanju v Celju
Sodelovanje pri pokalnih tekmovanjih

MLADINSKA KOMISIJA
•
•
•
•
•
•
•
•

Udeležba na posvetih mladinskih mentorjev na nivoju Podravske regije in GZ Slovenije
Vaje tekmovalnih enot
Izvedba 11 ligaškega tekmovanja GZ Slovenska Bistrica
Udeležba na 6 ligaškem tekmovanju pionirjev in mladine Podravske regije
Udeležba na 8 kvizu mladine in 6 tekmovanju v orentaciji GZ Slovenska Bistrica
Izvedba letovanja gasilske mladine
Spremljanje aktualnih razpisov
Redno delo po programu

ČLANICE
•
•
•
•
•
•
•

Sodelovanje članic na prireditvah na vseh nivojih
Sodelovanje z vodstvom GZ Slovenska Bistrica
Udeležba na posvetih članic Podravske regije in GZ Slovenije
Srečanje članic GZ Slovenska Bistrica
Srečanje članic Podravska regija
Seje komisij GZ za delo s članicami
Pomoč pri organizaciji prireditev

VETERANI IN VETERANKE
•
•
•
•
•
•
•

Aktivnosti pri ohranjanju zgodovinske dokumentacije in arhivov
Aktivnosti na povečanju števila tekmovalnih enot na nivoju GZ Slov. Bistrica
Udeležba na tekmovanjih, GZ Slovenska Bistrica, ligi in drugih tekmovanjih
Sodelovanje z GZ Slov. Bistrica in Podravsko Regijo
Redno letno srečanje
Organizacija in izvedba izleta veteranov in veterank GZ Slovenska Bistrica
Obiski bolnih in onemoglih tovarišev

Predsednik GZ Slovenska Bistrica:
Ačko Franc

Gsm: 040 422 608; e-pošta info@gzsb.si

