Med prijavljenimi

kandidati za gasilca so izbrali 3. Za dva se je vseskozi šušljalo, da bosta

sprejeta, saj sta v ožjem vodstvenem teamu. Da bi lažje »prefiltrirall«

kandidate, so na

sedežu občine izvedli splošno testiranje, kjer so morali kandidati odgovarjati na različna
vprašanja. Ne boste verjeli, največ točk sta dobila ravno kandidata, o katerih se je šušljalo, v
komisiji pa sta bila tudi vodila društva Trbovlje.
Operativci so se spraševalil kako bo dotičen fant opravil fizično testiranje ob predpostavki, da
ni nikoli prej opravil norme?
Tudi na to so akterji poštudirali.

Fizične teste so fantje opravljali kar posamezno, ob različnih

urah.
Na dan 5.9. je v Gasilskem zavodu Trbovlje zaposlenih še 9 operativnih gasilcev. Trije so
zaradi nevzdržnih razmer odpoved dali že sami. Šušlja se, 'da naj bi še trije odšli na druga
delavna mesta.
Bivši direktor zavoda, g. Lapi je na bolniškem staležu. Pravijo, da je njegovo zdravstveno
stanje zelo slabo. Županja je iz njega počrpala vse, kar ji je prišlo prav, sedaj pa mu je obrnila
hrbet. Baje da zaradi tega, ker ji je dejal, da noče fantom dajati odpovedi.
Govori se tudi, da bo društvo dalo ven razpis za še 5 novih gasilcev (kljub temu, da je kader v
hiši.) S to potezo bo zopet »oprana« krivde županja, ki bo lahko vedno rekla, da so se imeli
fantje možnost prijaviti na razpis, pa se naprimer niso. Skratka, odnosi v gasilskem domu na
savinjski cesti so v razsulu, zakar gre krivdo pripisovati v prvi vrsti županji. Tako podlo se
_igrati z g.asil.fLki.nam rešujejo življenja, je nečloveško.
Gasilski zavod Trbovlje v likvidaciji vodi stečajni upravitelj, ki ga fantje sploh še nikoli niso
videli. Mesece iz dneva v dan tavajo v negotovosti kaj bo z njimi. Nihče jim ne pove, kaj se
dogaja oz. kaj se bo z njimi zgodilo. Pred reševalce življenj torej niti ena oseba ne stopi in jih
pogleda v oči.
Kaj takega pravijo fantje, da slovensko gasilstvo ne pomni.
Situacija je trenutno

na najslabši možni točki.

V imenu gasilcev vas prosim, da pride to pismo do javnosti. Ljudje morajo izvedeti kaj se
dogaja. Sami zaposleni se ne upajo več izpostavljati, ker so pritiski preveliki.
So si mar poklicni gasilci res to zaslužili?
Se zaradi morebitnih

nepravilnosti

zaradi nadur res ukine firma?

Se zaposluje nove gasilce kljub temu, da so izšolani gasilci v hiši in na razpolago?
V garaži je nova avtolestev, dela na višini v Trbovljah pa opravljajo zagorjani, ker v Trbovljah
počasi ne bo več usposobljenih gasilcev za delo z avtolestvijo.

Nove gasilce bo potrebno na

novo izobraževati, jim plačevati izpite za kamion in jih pošiljati v gasilsko šolo.
Tega svet ni videl.
Ste morda poleti videli v Trbovljah gasilsko cisterno z zagorskimi tablicami?

