GASllSTVO V TRBOVUAH V RAZSULU- ŽUPANJINE REFORME

Jesen trka na vrata, zaključuje se čas dopustov. Po Trbovljah in še marsikje drugje se ljudje še
vedno sprašujejo, kaj se dogaja z gasilci iz savinjske ceste? Ker je namreč vse potihnila.
Razloga za tišino sta lahko samo dva. Da je situacija iz vseh strani pod kontrolo, ali pa je nekaj
hudo narobe.
Žal je realnost slednja: Kmalu po nastopu v medijih je županja zagrozila, da bodo gasilci že
videli hudiča, če bodo šli v medije. In tako se je tudi zgodilo. Zadnji prispevek v tv tedniku je
nakazal, da bo zaposlenih la, a ne 10 gasilcev. V prispevku ni dal nihče od postojnskih
gasilcev (zgleden primer za občino) komentarja za javnost. Se vam kaj čudno zdi zakaj?
Se sprašujete, zakaj je nastal molk?
V času, ko so bile sindikalne aktivnosti na višku, se je začelo šušljati, da bo 5 zaposlenih
Gasilskega zavoda prerazporejenih

na društvo s poklicnim jedrom. Vsi ostali pa bi dobili

odpravnine.
S tem, ko je vodstvo občine na ta način poskrbelo, da so se zaposleni razdelili v »dva tabora«,
so se sindikalne aktivnosti zaključile. Normalno, tisti, ki jim je bilo nakazana, da bodo morali
oditi, bi se še borili, preostanek pač ne, ker so raje tiho, samo da bi službe obdržali.
Se pravi, kolektiv fantov, ki nam rešujejo življenja so skregali med sabo. Ne samo to, tudi s
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obljubilo županji, da bodo prevzemali odgovornosti zaščite in reševanja, tudi če zaposlenih
gasilcev zavoda ne bo več. Na skrivaj potekajo pogovori z Zagorjani, da bodo oni »pokrivali«
trbovlje, če bodo fantje »ob šiht«.
Ker na občini niso nori, da bi »talali« knjige, so ubrali drugačno taktiko. Razmere so »uredlli«
na ta način, da fantje sami dajejo odpovedi. Vidijo, da v teh razmerah ne morejo več reševati
življenja in so si primorani iskati druge službe. To je seveda za občino najboljše, saj nobeden
ne bo umazan. »Češ, sami so si krivi, sami so šli stran«.
Kljub kadru, zaposlenih v Gasilskem zavodu v likvidaciji, je društvo Trbovlje-mesto
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sodelovanju z občino prejšnji mesec dalo ven razpis za tri gasilce in vodjo. V HiŠi IMAJO
GASILCEZ IZKUŠNJAMI, oni pa iščejo druge??
Za vodjo se je prijavil Uroš Češnjevar, šef poklicnih gasilcev in poveljnik Gasilske zveze
Trbovlje. Človek ima dolgoletne operativne . izkušnje
s področja gasilstva. Dobil
.
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brez možnosti pritožbe, češ, da ne ustreza oz. ni primeren na' izbrano delovno mesto, Brez
možnosti pritožbe.
Namesto njega je, ne boste verjeli, delo dobil potapljač. Gospod, nekaj let pred penzijo, ki v
življenju ni rokoval z gasilskim orodjem, odnosna sploh ni gasilec, niti prostovoljni,
poklicni. KAKO JETO MOGOČE?
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