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Trnovska vas. S proslave ob dnevu Civilne zaščite 

Za izboljšanje statusa 
prostovoljnih reševalcev 

(predan mu-je bil že na osre
dnjeslovenski proslavi v po
nedeljek na Brdu pri Kranju) 
prejel Jože Korban. vodja 
izpostave Uprave RS za zaščito 
lit reševanje Ptuj, kije pove· 
dal: .Ta nagrada mi pomeni za
hvalo za vsa leta nazaj, ki sem 
jih prebil deloma v Ormožu 
in deloma na Ptuju, kjer sem 
sprejel novo delovno mesto 
na področju zaščite in reše
vanja, ki ga opravljam vsa ta 
leta, do danes, že okoli 30 let. 
To nagrado pa so si zaslužili 
tudi vsi moji sodelavd, saj so 
vsi uspehi rezultat skupnega 

Letošnjo osrednjo proslavo za regijo Spodnjega Podravja ob dnevu Civilne zaščite je gostila občina Trnovska vas. 
Ob tej priložnosti so v tamkajšnji kultuml dvorani več posameznikom ln dvema gasilskima društvoma podelili bro
naste, srebmlln eno zlato priznanje. 

Zbrane je najprej na kratko 
pozdravil in jim zaželel dobro
došlico domači župan Alojz 
Benko, nato pa je na oder sto
pil osrednji govornik tokratne 
proslave Branko Dervodel, 
namestnik generalnega direk
torja uprave RS za zaščito in 
reševanje, ki je med drugim 
povedal, da je prva naloga 
članov civilne zaščite pomoč 
ljudem v nesrečah in katastro
fah, ne glede na vrsto iri veli
kost: .Zato je naša naloga ne 
samo vzpostaviti, ampak tudi 
ohranjati in razvijati celoten 
sistem varstva pred naravrri
tili nesrečami, od gasilskih 
organizacij preko jamarjev, 
gorskih reševalcev itd., ki vsi 
sodelujejo kot prostovoljci v 
nesrečah. Veliko se ukvarjamo 
s statusnimi zadevami teh pro
stovoljCev, ki v reševanju ve-
dno nastopajo v prvih vrstah, 
s ciljem, da jim zagotovimo 
statusne pravice, ki jih doslej 
niso bili deležni. Lansko leto 
je bil tako spremenjen zakon 
o varstvu pred naravnimi in 
drugimi . nesrečami; večina 

sprememb se nanaša na izbolj
šanje položaja prostovoljnih 
reševalcev v odnosu do delo- ' 
dajalcev, s tem da so bile se
veda tudi delodajalcem dane 

Osrednji govornik na letošnji 
proslavi ob dnevu CZ ln regijski 
podelitvi nagrad je bil name
stnik generalnega . direktorja 
uprave RS za zaščito ln reševa
nje Branko Dervodel. . 

določene ugodnosti za zap-o
sle(le - prostovoljce." 

Glede položaja in fInancira
nja gasilskih društev, ki je na
loženo v breme občinam, pa 
je Dervodel povedal: .V državi 
je okoli 60.000 aktivnih gasil
cev, mreža gasilskih društev 
pa je daleč najgostejša prav 
na vzhodu države, v Prekrnur-

. ju in na Štajerskem. Zdi se mi 
popolnoma prav, da lokalne 
skupnosti financirajo društva, 
čeprav je res, da denarja nikoli 
ni dovolj za vse potrebe. 

Sicer pa je Dervodel v nago-

voru poudaril, da je prvi ma
rec kot praznik Civilne zaščite 
ena redkih priložnosti, da se 
javnost sploh spomni na delo 
članov: .To je torej dobra pri
ložnost, da se spomnimo na 

. vse doživete in preživete ne
sreče minulega leta, in hkrati 
priložnost, da se zahvalimo 
vsem tistim članom, ki so se 
pri reševanju ali kako drugače 
še posebej izkazali. Škoda, da 
smo člani CZ na očeh javnosti 
pravzaprav le v dveh ptime
rib; vedno takrat, ko se zgodi 

katastrofa in na kratko enkrat 
letno ob tovrstnih proslavah." 

Branko Dervodel se je na 
kratko dotaknil še krize, ki je 
prizadela tudi blagajno za delo 
CZ v državi, vendar je ob tem 
poudaril, da zaradi okrnjenih 
sredstev nikakor ne bodo zni
žana sredstva za reševalne eki
pe, ohranili pa bodo tudi dru
ge pomembne dejavnosti! od 
centrov do izobraževanj itd. 

Sledile so podelitve brona
stih znakov CZ, ki so jih letos 
prejeli: Branko CaJnko (Or-

Vsi prejemniki bronastih, srebrnih ln zlatega znaka Civilne zaščite. 

S odn"e Podravje. Obrtniška državljanska nepokorščina 

dela vseh,.ki so 'stalno pripra
rnož), Ivan Tetičkovič (Cir- vljeni pomagati in reševati vse 
kulane), Franc Milošič (Vi-
dem), Jože Šmlgoc (Videm); težave na področju zaščite in 
Janez Krajnc OUCŠinci), ' reševanja v vseh 19 občinah 
Marjan Mislovič (Markovci), Spodnjega Podravja. In teh 
Franc Polič, Roman Meško, dogodkoy je bilo v vseh teh le-. 
Matjaž Vindiš, Simon Vor. tih na vsem tem območju zelo 
šič, Robert Cvetko (ptuj), veliko." 
Manfred Jakop (Trnovska Slovesnost z regijsko podeli- . 
vas), župan Vidma Friderilk . tvijo priznanj CZ so s svojimi 
Bračič in PGD sela (Videm). nastopi popestrili člani Meša-

Srebrni znak CZ sta letos nega pevskega zbora Jakoba 
prejela ptujski župan Štefan Gomilška in domači osnovno-
Čelan in PGD Loperšice. šolei s svojim programom. 

Zlati znak CZ· pa je letos . SM 


