NAGOVOR POVELJNIKA
GASILSKE ZVEZE NOVO
MESTO OB 60. OBLETNICI
Letos praznujemo 60 let, odkar so se gasilska
društva na tem prostoru združila v organizaciji,
ki strateško koordinira in usmerja njihovo
dejavnost ter skrbi za skupne interese vseh
članov te, v Sloveniji najštevilčnejše,
organizacije. To je v Gasilski zvezi Novo mesto.
Tokom desetletij se je vloga Gasilske zveze
spreminjala, vedno pa je bila tu, da je pomagala
vsem
članom
organizacije
tako
na
organizacijskem kot tudi na operativnem
področju.
Na operativnem področju smo vedno skrbeli za
operativni razvoj gasilskih društev, še posebno
pa je bila skrb namenjena izobraževanju in
usposabljanju operativnega gasilskega kadra.
Tukaj se je veliko delalo na osnovnih
izobraževanjih gasilcev na vseh nivojih, na
izobraževanju za različne specialnosti, ki jih
potrebujemo za našo osnovno dejavnost in
seveda tudi na praktičnih usposabljanjih.
Vse to nas je pripeljalo do tega, da imamo
danes na območju naše gasilske zveze 1.200
usposobljenih operativnih gasilcev v 46
prostovoljnih
in
enem
prostovoljnem
industrijskem gasilskem društvu.
Smo največja gasilska zveza v Sloveniji in smo z
operativnega
vidika
sposobni
speljati
najzahtevnejše intervencije na našem področju,
če seveda stopimo skupaj.
Operativno tudi zelo dobro sodelujemo s
poklicnimi gasilci, katerih večina izvira iz vrst
prostovoljnih gasilskih društev, kar nas skupaj še
dodatno dela močne.
Naj za zaključek strnem še nekaj misli o tem, kaj
nas čaka v prihodnosti. Vsekakor najprej
izobraževanja. To je temelj vsega. Brez stalnega
izobraževanja nas čas hitro prehiti in kar
naenkrat nismo več dorasli novim izzivom.
Izobraževanje brez močnega in stalnega
praktičnega usposabljanja nam daje le
polovične rezultate.

Zato so stalna praktična usposabljanja naslednji
izziv, ki ga moramo vpeljati v naš vsakdan. In
končno: delo z mladimi, ki jih moramo na pravi
način čim bolje vključiti v naše delo in skrbeti,
da jih v fazi odraščanja ne izgubimo.
V 60. letih je bilo veliko postorjenega, za v
bodoče pa so vizije jasne.
Naj ob tej priložnosti še enkrat čestitam vsem
pripadnikom naše gasilske zveze za ta jubilej, še
posebno pa dolgujemo zahvalo tistim, ki so s to
Gasilsko zvezo živeli skozi vsa pretekla leta.
Z gasilskim pozdravom: Na pomoč!
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