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PROSTOVOLJNO GASILSKO 
DRUŠTVO STARA GORA                
 Stara Gora 12/b 
 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici 

                 

 

Prostovoljno gasilsko društvo Stara Gora je s sklepom, številka: 846-0001/2015-005, z dne 2. 

2. 2015, zadolženo za opravljanje javne gasilske službe ter določenih nalog in ukrepov 

zaščite, reševanja in pomoči v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici, na območju naselij: Stara Gora, 

Terbegovci, Grabšinci, Mali Moravščak, Gabrc, Kokolajnščak, Žihlava in Ženik ter na 

celotnem območju občine.  

 

Za potrebe opravljanja javne gasilske službe smo se v Prostovoljnem gasilskem društvu Stara 

Gora odločili za nakup novega gasilskega vozila, avtocisterne AC- 20/100. Ker je obstoječa 

avtocisterna že dotrajana, saj je podvozje letnik 1978, nadgradnja pa le nekaj let mlajša, smo 

se odločili, da je čas za nakup nove. Slednjo odločitev potrjujejo tudi številni obiski pri 

mehaniku ter težave pri nabavi rezervnih delov, saj lahko dobimo samo še rabljene in 

obnovljene, novih pa ni več v obtoku. Tako nas pri vzdrževanju obstoječega gasilskega 

vozila spremljajo še precejšnji finančni izdatki. To pa še ni vse, zaradi okvar na dotrajanem 

gasilskem vozilu ne moremo pravočasno posredovati pri samih intervencijah, kar pomeni, da 

smo omejeni tudi pri izvajanju svojega primarnega poslanstva. Pri nabavi nove avtocisterne 

pa bo vsa dodatna zaščitna oprema za intervencije, po tipizaciji GZS, prenesena iz obstoječe 

avtocisterne.  

 

Potrebna finančna sredstva za nakup novega gasilskega vozila bomo zagotavljali iz 

prihrankov društva, požarne takse in proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici. Pogodbena 

vrednost avtocisterne, skupaj z DDV, znaša 218.000,00 EUR. Zavedamo se, da je to visok 

znesek, zato se obračamo tudi na vse vas, občanke in občane in prosimo za pomoč v obliki 

prostovoljnih prispevkov. Vsak naj prispeva po svojih zmožnostih. Člani Prostovoljnega 

gasilskega društva Stara Gora bomo z zbiranjem prostovoljnih prispevkov po gospodinjstvih 

naše občine pričeli v mesecu oktobru. 

 

Že vnaprej se Vam zahvaljujemo za pomoč in Vaš prispevek.  
 

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ. 

 

Gasilke in gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Stara Gora 
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O nenadni srčni smrti govorimo, kadar  nenadoma 

srce preneha utripati. Oboleli se zgrudi, srce mu ne 

dela in ne diha. Oboleli potrebuje takojšnjo pomoč, 

takojšnje oživljanje in hitro uporabo AED, saj že po 

štirih minutah pomanjkanja kisika, v možganih 

nastopijo nepopravljive posledice.  

Najpogostejši vzrok za srčni zastoj je migetanje 

prekatov, ki ga lahko prekinemo samo z električnim 

sunkom.  

Defibrilator je prenosna elektronska naprava, ki 

lahko zazna zastoj srca pri človeku in s pomočjo 

električnega sunka srce ponovno zažene. AED je 

prenosni aparat namenjen javni uporabi in primeren 

tako za laike kot profesionalce. 

 
 
 

V Občini Sveti Jurij ob Ščavnici je avtomatski defibrilator 

nameščen na javno dostopnih točkah: 

- v centru občine, na naslovu Videm 12 (stavba Teksas bara), 

- na gasilskem domu Stara Gora, 

- na gasilskem domu Rožički Vrh ter  

- na gasilskem domu Sovjak.  
  

 

Rešujmo življenja! 

 

                           Župan Občine Sveti Jurij ob Ščavnici  

                                            Miroslav Petrovič l.r.  
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