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POROČILO O STANJU NA PODROČJU ZAŠČITE IN REŠEVANJA V OBČINI
POLJČANE – JANUAR 2017
Osnovni pojmi
- Občina je po Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami dolžna na svojem
področju to varstvo organizirati in izvajati
- Za potrebe organiziranja in izvajanja ZIR po omenjenem zakonu je župan s sklepom
št. 846-1/2015 imenoval štab civilne zaščite, poveljnika in namestnika poveljnika
civilne zaščite.
- Župan, poveljnik CZ in štab CZ so odgovorni za izvajanje ZIR na področju Občine.
Organizacija sistema zaščite in reševanja v Občini Poljčane
Za organizacijo in izvajanje ZIR v občini so pripravljeni dokumenti
- Sklep o imenovanju poveljnika in namestnika poveljnika Civilne zaščite Občine
- Sklep o imenovanju občinskega štaba CZ
- Sklep o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito,
reševanje in pomoč v občini
- Sklepi ( pogodbe ) z gospodarskimi družbami, zavodi ali drugimi organizacijami o
opravljanju določenih operativnih nalog zaščite in reševanja.
- Pogodba o opravljanju lokalne gasilske javne službe
- Operativni gasilski načrt in območja delovanja GE
- Razvrstitev gasilskih enot - kategorizacija gasilske enote
- Sklep o kategorizaciji PGD v občini.
- Sklep o imenovanju članov in delu odbora za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi
požarnega sklada občine.
- Bilanca prihodkov in odhodkov (požarna taksa, sredstva ZiR ter za požarno varnost)
- Ocena ogroženosti v Občni Poljčane
- Načrt zaščite in reševanja :
 Ob požaru
 Ob poplavah
 Ob potresu
 Ob jedrski nesreči
 Ob železniški nesreči
Ogroženost pred posameznimi nesrečami na področju Občine Poljčane
Ogroženost zaradi poplav
- Območje občine Poljčane pripada s hidrološkega vidika porečju reke Dravinje s pritoki

-

-

-

Vzroki za nastanek poplav – pritoki Dravinje imajo hudourniški značaj, ob močnih ali
dolgotrajnih padavinah lahko pride do poplav manjšega ali večjega obsega ob celotni trasi
Dravinje, pritoka Ličnice in Brežnice
Dravinja poplavlja poljske površine, ceste Poljčane – Loče, Poljčane – Ljubično, Poljčane
– Zgornje Poljčane, Poljčane – Makole ( v Studenicah), Spodnje Poljčane- Zgornje
Poljčane, Studenice Center, Krasna in nekatere stanovanjske ter gospodarske objekte,
ogrožena je tudi šola.
Ličnica poplavlja poljske površine
Brežnica poplavlja poljske površine in ogroža nekaj stanovanjskih objektov.

Ogroženost prebivalstva, živali in premoženja ob poplavah
V občini so vodotoki, ki so stalna nevarnost za poplave. Povsod so določena območja, ki so
ogrožena ob naraslih vodah. Na teh območjih so občasno ogrožene posamezne hiše, v večini
primerov pa so poplavljene kmetijske površine, poškodovane ceste in ostala infrastruktura.
Posledice poplav so lahko zelo različne. Zaradi poplav prihaja do:
- motenj v oskrbi z električno energijo in gorivom,
- motenj v cestnem prometu,
- motenj pri oskrbi s pitno vodo,
- motenj z zdravstveno oskrbo,
- poškodovanih objektov,
- poplavljenih kmetijskih površin in uničenje pridelkov.
Poplave lahko povzročijo še:
- plazove,
- onesnaženje podtalnice,
- izlitje nevarnih snovi, ki so neustrezno zaščitene.
Ogroženost pred požari
Viri nevarnosti
Požarna ogroženost v naravnem okolju je v veliki meri pogojena s klimatskimi razmerami.
Požari v naravi so v glavnem posledica človekovega ravnanja v naravi. Pojavljanje požarov v
naravi pa je odvisno tudi od trenutnih vremenskih razmer in stopnje vegetacije.
Razen opredeljenih virov za nastanek požara so možni še naslednji viri:
- uporaba vnetljivih in nevarnih snovi,
- nepravilno ravnanje z nevarnimi in gorljivimi snovmi,
- naravni pojavi – strela.
Možni vzroki nastanka požara Požari v naravnem okolju naredijo zaradi uničenja vegetacije
in kasnejše erozije tal veliko škodo. Vzroki za požare so predvsem v posegih človeka v
naravo. Vreme in klima sta odločilna faktorja, ki najbolj vplivata na nastanek in kasnejše
širjenje požara. Požari se najpogosteje pojavljajo v primeru toplega in suhega vremena. Za
nastanek je najpomembnejša vlažnost drobnega materiala, to je prizemne vegetacije (trava,
grmovje) in organskega materiala (odpadlo listje, vejice…).
Sezona gozdnih požarov je pri nas predvsem zgodaj spomladi, bistveno manj jih je poleti in
jeseni.
Med vzroki za nastanek požara najpogosteje zasledimo naslednje:

-

naprave, stroji;
izkoriščanje gozda;
čiščenje zemljišč;
strela…

Vzroki za požar so tako:
- samovžig,
- poškodbe, okvare sredstev, opreme in strojev,
- eksplozije.
Najpogostejši vzrok požara je prisotnost človeka v naravi. Te vzroke požarov delimo v tri
skupine:
- nesrečni slučaji
- nepazljivost,
- namerno podtikanje.
Požare delimo glede na lokacijo nastanka na:
- požare v naravi,
- požare v gradbenih objektih in
- požare na prometnih sredstvih.
Ob požarih prihaja največkrat do večje materialne škode, kar je odvisno od lokacije in
intenzitete požara.
Ogroženost v primeru jedrske nesreče
V načrtu zaščite in reševanja ob jedrski nesreči v občini Poljčane je poudarek na dolgoročnem
ukrepanju ob jedrski nesreči v NEK, zajete pa so tudi aktivnosti in ukrepi, če bi prišlo do
nesreče v NEK v tujini in bi bila prizadeta občina Poljčane. Izdelan je z namenom, da se
zagotovi pravočasno in organizirano ukrepanje ob jedrski nesreči ter s tem učinkovita zaščita,
reševanje in pomoč prebivalcem v občini Poljčane.
Virov nevarnosti ionizirajočega sevanja v občini Poljčane ni, posredno pa lahko vplivajo tudi
naslednji viri:
- splošna bolnišnica Maribor, posledice ob nesreči z radiološkimi viri bi čutili predvsem
zaposleni,
- prevoz radioaktivnih in jedrskih snovi, ob nesreči bi bile posledice omejene na območje,
ki bi ga bilo potrebno dekontaminirati in /ali omejiti vstop vanj,
- padec satelita na jedrski pogon ali satelita, ki ima na krovu radioaktivni material,
- teroristični napad z uporabo ti. » umazanih bomb«.
Nuklearna elektrarna Krško je v oddaljenosti od občine Poljčane v polmeru večjem od 25 km
in zaradi konfiguracije terena tako v občini ne bi bili direktno hudo prizadeti.
Ogroženost v primeru potresa
Viri nevarnosti : Ob močnejšem potresu (rušilnega na našem območju ne predvidevamo) bi se
kot viri nevarnosti pojavili:
 gradbeni objekti (izstopajo stara vaška jedra),
 komunalni objekti v cestnem telesu (mostovi, prepusti),
 objekti kanalizacije,
 porušeni in poškodovani elektroenergetski objekti in infrastruktura.

Možni vzroki nastanka nesreče :
 razpoke ali delna porušitev objektov ob močnejšem potresu (našteti pri virih
nevarnosti)
 lom, posedi, prekinitev cevovodov in drugih infrastrukturnih napeljav zaradi ponika
tal,
 izpad obratovanja zaradi izpada električne energije.
Verjetnost pojavljanja nesreče :
najbližje izrazitejše potresno območje je na širšem območju Karavank in Kozjanskega. Proti
območju naše občine se potresna verjetnost manjša tako, da na območju Občine Poljčane ne
obstaja možnost katastrofalnega rušilnega potresa. To pomeni, da je verjetnost nastanka
katastrofalnega rušilnega potresa na območju naše regije minimalna.
Ogroženost zaradi zemeljskih plazov - usadov
Viri nevarnosti plazov Sestava tal je dokaj heterogena, v glavnem se sestoji iz peščenih in
lapornatih osnov. Zaradi nepropustnosti slojev, nagnjenosti terena so mogoči čisti zdrsi. Na
območju naše občine ni registriranih velikih zemeljskih plazov, ki bi ogrožali prebivalstvo.
Občasno prihaja do zdrsov oziroma plazov, kar je v glavnem posledica nezadostnih
upoštevanj naravnih zakonitosti pri posegu v naravo – gradnja cest, izkopi pri gradnjah
objektov itd. Kazalec ogroženosti predstavlja nadaljnjo škodo, ki lahko nastopi v primeru, da
se ne opravi sanacija obstoječih plazov. Glede na občasne pojave plazov, ki jih registriramo v
naši občini, ocenjujemo, da je območje občine ogroženo od plazov.
Možni vzroki nastanka plazov
Vzroki nastanka plazenja so različni in med seboj povezani.
Glavni vzroki nastanka plazov so:
- neugodna in slaba povezanost različnih slojev zemlje med seboj,
- nestrokovni poseg v prostor,
- posledica velikih količin padavin v krajšem času,
- premiki zemeljskih plasti,
Verjetnost pojavljanja plazov Geodetski zavod Slovenije je izdelal raziskovalno študijo o
ogroženosti RS pred zemeljskimi plazovi. Opredeljena so območja, kjer se lahko pojavijo
plazovi zaradi porušitve stabilnosti tal. Iz karte je razvidno, da se tudi na območju občine
Poljčane lahko pojavijo vsakoletni plazovi. Plaz lahko povzročijo posredno tudi druge
naravne nesreče kot so poplave, potresi ipd.
Ogroženost prebivalstva, živali in premoženja v primeru plazu
V občini ni plazov, ki bi predstavljali stalno nevarnost za prebivalstvo. Kljub temu pa zaradi
nestrokovno izvedenih zemeljskih del (divja gradnja komunikacij, gradnja terasastih nasadov,
izkopi gradbenih jam, odlaganju jalovine in zemlje…) nastajajo na geološko neugodnih tleh
plazovi, ki ogrožajo cestno infrastrukturo ali druge objekte. Ob vsakem daljšem in količinsko
obilnejšem deževju prihaja tudi na območju občine do novih primerov plazov. Na območju
občine ni aktivnih plazov, ki bi ogrožali prebivalstvo, živali in premoženje.
Ogroženost zaradi tehnoloških in ekoloških nesreč
Viri nevarnosti
Cestna infrastruktura je zgrajena v neposredni bližini vodotokov in naseljenih krajev.
Dodatnih nevarnosti zaradi uporabe nevarne snovi v tehnološkem procesu, v našem okolju ni
opaziti. Nesreče z nevarnimi snovmi se dogajajo v transportu, pri pretovarjanju, pretakanju in
ob neposredni uporabi v proizvodnji in drugih tehnoloških procesih. Zaradi nesreč z

nevarnimi snovmi so najbolj ogrožene vode, obrežja tekočih vod in zemeljska plast nad
vodnimi zajetji s talnico, zemeljska plast na območjih komunikacij. Mogoča je tudi
kontaminacija zraka z nevarnimi snovmi.
Ekološke nesreče so posledica človekovega neodgovornega ravnanja. So posledice nesreč z
nevarnimi snovmi v cestnem, železniškem in letalskem prometu ter nesreč pri hranjenju
večjih količin nevarnih snovi, skladiščenih v podjetjih.
Verjetne posledice nesreč z nevarnimi snovmi
Posledice nesreč z nevarnimi snovmi so lahko zelo različne:
 onesnaženje vodotokov,
 onesnaženja podtalnice,
 onesnaženje ozračja,
 nastanek eksplozije,
 nastanek požara,
 zastrupitev ljudi in živali…
ORGANIZACIJA ZIR V OBČINI POLJČANE
Delovanje sistema, kadri in organizacija
Z ustanovitvijo občine je po zakonu le ta odgovorna za izvajanje ZiR v občini.
S sklepom župana je imenovan štab CZ in njen poveljnik. Župan je za načrtovanje in
organiziranje ZiR pooblastil g. Mirka Slatenška, ki pripravlja ustrezne dokumente in načrte, ki
jih je občina, po zakonu, dolžna imeti. Občina Poljčane je sklenila pogodbo o opravljanju
lokalne gasilske javne službe s PGD Poljčane in GZ Slov. Bistrica.
Izvajalci zaščite in reševanja v občini Poljčane so štab CZ občine, prostovoljno gasilsko
društvo Poljčane, občinska uprava v skladu s svojimi pristojnostmi, druge organizacije in
gospodarske družbe, ki jih občina vključi v svoje načrte ZiR in štab CZ angažira v skladu s
potrebami:
 Zdravstveni dom Slovenska Bistrica,
 reševalna postaja,
 Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane
 Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane ,
 ekipa prve pomoči pri PGD Poljčane,
 Gasilska zveza Slovenska Bistrica,
 PGD Slov. Bistrica, Makole in Laporje, ki so v dogovoru z občino Slov. Bistrica ter
Makole rezervni za enoto PGD Poljčane ali pa okrepitev v primeru večjih požarov
oziroma nesreč.
 Zavod za gozdove RS,
 Cestno podjetje Ptuj,
 Gradbena mehanizacija Jug,
 Gradbena mehanizacija Peršoh,
 GOKOP Rogaška Slatina,
 Vodna skupnost Drava,
 Regijski center za obveščanje Maribor.
 Komunala Slovenska Bistrica
 Gradbena mehanizacija Kropec Niko s.p.

Štab Civilne zaščite
Mirko Slatenšek, poveljnik
Golob Marjan , namestnik poveljnika
Iztok Kurež
Drejc Slatenšek
Marko Drozg
Matjaž Polanec
Prostovoljno gasilsko društvo Poljčane
Društvo je organizirano na osnovi zakona o društvih in ima skupaj s podmladkom 153 članov.
Društvo deluje od leta 1888 delovanje, organiziranost in opremljenost enot znotraj PGD pa je
v skladu z zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, zakonom o gasilstvu in
drugimi zakonskimi predpisi s področja ZiR.
Pomembna podzakonska akta, ki urejata področje delovanja, opremljanja in usposabljanja
enot pri PGD Poljčane so:
 uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč
(v nadaljevanju: uredba)
 merila za organiziranje in opremljanje gasilskih enot (v nadaljevanju: merila)
 pravila službe, ki urejajo kadrovsko in izobrazbeno strukturo enote.
Prostovoljno gasilsko društvo Poljčane je pred nastankom občine Poljčane operativno
pokrivalo področje KS Poljčane in KS Studenice. na osnovi omenjene uredbe in meril je bilo
že leta 1995 kategorizirano in razvrščeno v 3 kategorije. kategorija gasilske enote določa tudi
njeno minimalno opremljenost in usposobljenost, ki jo je, po zakonu, dolžna zagotavljati
lokalna skupnost – občina.
PGD Poljčane razpolaga z gasilskim domom in funkcionalnim zemljiščem. Dom je bil zgrajen
leta 1985. Je redno vzdrževan in je bil v preteklosti dodatno opremljen z infrastrukturo
(telefon, KTV, radijsko signalne naprave, računalniška oprema, ogrevanje in kanalizacija).
V letu 2007 je bila zamenjana kritina in strešna okna. V letu 2016 pa dokončna ureditev
strehe. Dom ustreza in zadovoljuje trenutnim prostorskim potrebam za delovanje obstoječih
enot, skladiščenja opreme in orodja ter izvajanju izobraževanja oz. usposabljanja, ki je v
pristojnosti društva ali gasilske zveze.
Za skladiščenje sredstev za zaščito ob poplavah in drugih naravnih nesrečah se koristi še
prostor občine.
Gasilska in gasilsko – reševalna oprema, vozila in osebna oprema
Gasilska enota razpolaga z naslednjo opremo:
• Vozila:
- GVC 16/145 – vozilo za prevoz moštva, gasilne in gasilsko-reševalne opreme. Leto
nabave 2005. Vozilo je opremljeno s sodobno opremo za gašenje in reševanje.

-

TAM 190 T 15 – vozilo za prevoz moštva, gasilne in gasilske opreme. Leto nabave 1996.
Vozilo je izdelano po takrat veljavnih predpisih. V preteklosti so bile na njem izvršene
različne dodelave, posodobljena oprema in orodje v njem.
GVC 24/50 – gasilsko vozilo cisterna, opremljeno z 5000 litri vode in ostalo sodobno
opremo za gašenje in reševanje. Leto nabave2009
kombi PEUGEOT BOXER TD za prevoz moštva, leto nabave 2015.

• Druga oprema:
- prevozna baterija za gašenje s prahom
- prenosna gasilska brizgalna
- lestve
- namensko orodje
- oprema za enoto prve pomoči
- oprema za enoto RBK zaščite
- Gumi čoln z motorjem + prikolica
- Oprema za reševanje iz višin in globin
- Agregate
- Prikolica za prevoz opreme
- Opremo za posredovanje ob prometnih nesrečah
- Opremo za tehnično reševanje
- Dve termo kameri za pregledovanje objektov ob požarih
• Osebna zaščitna oprema:
- osebne zaščitne obleke za 40 operativnih gasilcev
- oprema za zaščito dihal
Društvo razpolaga tudi z defibrilatorjem za nudenje prve pomoči ob nenadnem zastoju srca.
Za posredovanje, reševanje in preprečitev škode v naravnih in drugih nesrečah imamo
pripravljenih 600 protipoplavnih vreč , 2m3 letev, 3000m2 PVC folije in 10000m2
Struktura izobrazbe in usposobljenosti operativnih članov enote
Tudi to področje urejata že omenjena uredba in pravila službe. Trenutno stanje v gasilski enoti
po stopnji izobrazbe in dopolnilni usposobljenosti.
Stopnja izobrazbe gasilcev
- gasilec 7
- gasilec I. stopnje 4
- gasilec II. stopnje 14
- višji gasilec 12
- nižji gasilski častnik II. stopnje 4
- gasilski častnik I. stopnje 2
- gasilski častnik II. stopnje 9
- višji gasilski častnik II. stopnje 3
- visoki gasilski častnik 1
SKUPAJ 56

Dopolnilna usposobljenost članov za:
-

poveljnika gasilskega društva 5
usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul A 20
usposabljanje gasilcev za delo z motorno žago 9
usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul B 8
strojnika 7
uporabnika dihalnega aparata 22
uporabnika radijskih postaj 6
skrbnika radijskih postaj 1
tehničnega reševalca 15
reševalca ob nesrečah z nevarnimi snovmi 6
reševalca na vodi 1
sodnika gasilskih in gasilsko-športnih disciplin 7
inštruktorja 7
predavatelja 4
bolničarja 9
informatiko 2
mentorja mladine 4

Vsa navedena izobraževanja in dopolnilna usposabljanja potekajo v gasilski šoli GZ
Slovenije
Preverjanja in usposabljanja se izvaja na praktičnih vajah, ki jih organizirata društvo in zveza.
Za vse dopolnilne usposobljenosti gasilcev je potreben tudi zdravniški pregled in obnovitveno
usposabljanje na vsaki dve leti.
IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
OPERATIVNIH ČLANOV PGD
POLJČANE V OBDOBJU 1997-2016
(v vseh nivojih je zajeta povprečna gasilska izobrazba in povprečno število specialnosti, brez
obnovitvenih tečajev specialnosti in brez internih izobraževanj in vaj v okviru PGD in GZ)
1 NIVO – operativni gasilec (gasi, rešuje) - 10 članov PGD Poljčane
 Operativni gasilec
 1 do 2 specialnosti
ŠTEVILO UR:
 Tečaj za gasilca pripravnika
 Tečaj za operativnega gasilca
 Specialnosti (1 do 2)

34 ur
149 ur
55 ur

SKUPAJ:

238 ur

2 NIVO – operativni gasilec (gasi, rešuje, vodi skupino) - 12 članov PGD Poljčane
 Višji gasilec
 4 do 5 specialnosti

ŠTEVILO UR:
 Tečaj za gasilca pripravnika
 Tečaj za operativnega gasilca
 Tečaj za višjega gasilca
 Specialnosti (4 do 5)

34 ur
149 ur
92 ur
165 ur

SKUPAJ:

440 ur

3 NIVO – operativni gasilec (vodja intervencije) - 2 člana PGD Poljčane
 Nižji gasilski častnik
 2-4 specialnosti (INŠTRUKTOR, RADIJSKE ZVEZE in do 2 specialnosti iz nivoja 2)
ŠTEVILO UR:
 Tečaj za gasilca pripravnika
 Tečaj za operativnega gasilca
 Tečaj za višjega gasilca
 Tečaj za nižjega gasilskega častnika
 Specialnosti (2 do 4)

34 ur
149 ur
92 ur
113 ur
82 ur

SKUPAJ:

470 ur

4 NIVO – operativni gasilec (vodja intervencije, član ali vodja poveljstva PGD) - 7
članov PGD Poljčane
 Gasilski častnik
 2-4 specialnosti (INŠTRUKTOR, RADIJSKE ZVEZE in do 2 specialnosti iz nivoja 1)
ŠTEVILO UR:
 Tečaj za gasilca pripravnika
 Tečaj za operativnega gasilca
 Tečaj za višjega gasilca
 Tečaj za nižjega gasilskega častnika
 Tečaj za gasilskega častnika
 Specialnosti (2 do 4)

34 ur
149 ur
92 ur
113 ur
98 ur
82 ur

SKUPAJ:

568 ur

5 NIVO – operativni gasilec (vodja intervencije, vodja štaba intervencije na nivoju
občine, član ali vodja poveljstva GZ) - 3 člani PGD Poljčane
 Višji gasilski častnik
 4 do 5 specialnosti (INŠTRUKTOR, RADIJSKE ZVEZE, PREDAVATELJ in do 2
specialnosti iz nivoja 1)
ŠTEVILO UR:
 Tečaj za gasilca pripravnika
 Tečaj za operativnega gasilca

34 ur
149 ur







Tečaj za višjega gasilca
Tečaj za nižjega gasilskega častnika
Tečaj za gasilskega častnika
Tečaj za višjega gasilskega častnika
Specialnosti (4 do 5)

SKUPAJ:

92 ur
113 ur
98 ur
79 ur
100 ur
665 ur

6 NIVO – operativni gasilec (vodja intervencije, vodja štaba vodenja intervencije na
nivoju regije, član ali vodja poveljstva REGIJE ali GASILSKE ZVEZE SLOVENIJE) 1 član PGD Poljčane
 Visoki gasilski častnik
 2-4 specialnosti (INŠTRUKTOR, RADIJSKE ZVEZE, PREDAVATELJ in do 2
specialnosti iz nivoja 1)
 2 tečaja za vodenje intervencij
ŠTEVILO UR:
 Tečaj za gasilca pripravnika
 Tečaj za operativnega gasilca
 Tečaj za višjega gasilca
 Tečaj za nižjega gasilskega častnika
 Tečaj za gasilskega častnika
 Tečaj za višjega gasilskega častnika
 Tečaj za visokega gasilskega častnika
 Specialnosti (4 do 5)
 Tečaj za člane štabov CZ
 Tečaj za vodenje velikih intervencij

34 ur
149 ur
92 ur
113 ur
98 ur
79 ur
20 ur
100 ur
20 ur
20 ur

SKUPAJ:

725 ur

Usposabljanje operativnih gasilcev za prvo pomoč 14 članov PGD Poljčane
- tečaj prve pomoči 80ur.
Usposabljanje operativnih gasilcev za prvo posredovanje in uporabo defibrilatorja 14 članov
PGD Poljčane
- tečaj (praktično delo) 10ur.
Izračun pokaže, de je bilo za dosego navedenega nivoja izobrazbe operativnih gasilcev
vloženih 16.656ur, kar po ceni 10€/uro pomeni 166.560,00€ ali 8.328,00€ stroška letno. Tu
niso všteti stroški prevozov in refundacij za čas odsotnosti z dela posameznega gasilca.

Intervencije gasilske enote PGD Poljčane v občini Poljčane
Pri pregledu zapisov (poročil) intervencij za zadnjih 10 let ugotavljamo:
• povprečno število intervencij na leto je 22
• glede na namen intervencije (vrsta nesreče) so le te:
- gašenje požara na stanovanjskih objektih
- gašenje požara v stanovanjskih objektih
- gašenje požara na gospodarskih objektih
- gašenje požara na industrijskih objektih
- gašenje požara na prometnih sredstvih
- gašenje požara v naravi (gozd, travnik ali druge površine pod kmetijskimi kulturami)
- reševanje na vodi in iz vode
- intervencija zaradi neurja ali poplave
- intervencija zaradi zalitja z vodo
- intervencija zaradi zalitja z moljem
- intervencija zaradi izlitja vode
- intervencija zaradi žledu
- intervencija zaradi močne odjuge
- intervencija v prometnih nesrečah
- intervencija zaradi razlitja ali izlitja nevarnih snovi
- intervencija zaradi razsutega tovora
- intervencija zaradi iskanja pogrešanih ljudi in živali
- intervencija zaradi porušitve objekta
- intervencija zaradi uhajanja klora v vodarni Studenice
- intervencija zaradi okvare prometnega sredstva
Pomembna aktivnost gasilskega društva je prevoz vode za gospodinjstva, ki pa se z ureditvijo
javnega vodovoda vsako leto zmanjšuje.
Viri financiranja ZiR v občini Poljčane in prikaz porabe finančnih sredstev v obdobju
2007-2016
 Osnovni vir je proračun občine Poljčane, ki mora upoštevati potrebe in možnosti. V
proračunu je požarna taksa, ki je po zakonu namenjena nabavi gasilske opreme.
 Gasilsko društvo Poljčane vsako leto nameni za nabavo opreme ali vzdrževanje doma
vsa sredstva, ki jih zbere z lastno dejavnostjo, s prispevki občanov in drugimi
donatorskimi sredstvi. Delež sredstev, ki jih v zadnjih desetih letih prispeva gasilsko
društvo Poljčane je več kot 45%
 Nabava gasilske opreme z državnih projektov ( namenski nakupi pomembne drobne
opreme – motorna žaga)
 Donacije občanov in organizacij v obliki materiala ali opravljene storitve
 Prostovoljno delo članov gasilskega društva Poljčane pri gradnji gasilskega doma, pri
vzdrževanju opreme in orodja in sodelovanju pri pridobitni dejavnosti društva .

Prikaz porabe finančnih sredstev v občini Poljčane za ZiR v obdobju 2007-2016**
LETO

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016*

ODHODKI

POKRIVANJE
OBČINA
POLJČANE

PGD POLJČANE

47.420,72
148.778,54
168.580,73
70.747,50
55.648,26
90.865,40
63.825,99
73.386,10
59.562,50
86.572,02

34.767,23
70.033,59
101.651,07
64.943,19
34.895,28
44.826,01
23.750,87
23.500,62
21.412,28
32.000,00

12.653,49
78.744,95
66.929,66
5.804,31
20.752,98
46.039,39
40.075,12
49.885,48
38.150,22
54.572,02

865.387,76

451.780,14

413.607,62

* za leto 2016 so navedena planirana sredstva
** vir- poslovna poročila in bilance PGD Poljčane
Preverjanje sistema in delovanja sistema ZiR
- skladno z zakoni in predpisi, urejenost dokumentacije, opremo in usposobljenost enot
nadzira uaprava za ZiR RS in inšpekcija
- delovanje sistema se parcialno preverja na tematskih vajah, ki jih letno organizira PGD
Poljčane
- jeseni 2016 je bil na vaji potres 2016 preizkušen celotni sistem in delovanje sistema. V vaji
so sodelovale vse enote in organizacije ki so navedene kot sestavni del sistema ZiR v občini
Poljčane. V vaji je v sklopu dolžnosti sodeloval stav CZ, župan z občinsko upravo. V vaji se
sodelovala enota kinološkega društva z reševalnimi psi iz Celja, uprava za zaščito in reševanje
iz Maribora in regijski center za obveščane ter reševalna postaja ZD Slovenska Bistrica. Pri
analizi vaje je bili s strani kontrolorja vaje in vodstva vaje potrjeno dobro delovanje sistema in
vseh sodelujočih, prav tako so bile v analizi ugotovljene in nakazane potrebe po nabavi
sredstev in opreme za zaščito in reševanje.
Nadaljnji razvoj ZiR v občini Poljčane in delovanje v obdobju 2017-2022
Štab CZ Občine Poljčane in PGD Poljčane sta na osnovi ocene sedanjega stanja in analize
delovanja v preteklih desetih letih in ob upoštevanju veljavnih normativov ob konca leta 2016
pripravila načrt dela in potrebnih nabav v obdobju 2017-2022
- človeški viri
PGD Poljčane bo še naprej delovalo v smislu angažiranja občanov za prostovoljno delo. V
društvo vsako leto vključuje šolsko mladino nižje stopnje. Skozi izobraževalni in vadbeni
proces mladim privzgaja pozitivni odnos do zaščite in reševanja in prostovoljnega dela.
Nekatere mlade po zaključku osnovne šole vključi med pripravnike za delo v operativi.

Z enakim tempom se bo izvajalo izobraževanje in usposabljanje gasilcev v gasilski šoli, enako
velja za vsa obnovitvena usposabljanja in dopolnilna znanja.
Poudarek bo na usposabljanju ekipe prve pomoči in ekipe za prvo posredovanje.
- delovni prostori
V obdobju 2017-2022 se bodo izvajala redna in vzdrževalna dela na gasilskem domu in
okolici, predvidenih je nekaj obnov – obnova tal v garažah (kompletna zamenjava), obnova
sanitarij in stopnišča, obnova stolpa (zaščita betona – fasada), obnova asfalta in ploščadi pred
garažami, delna obnova fasade.
Skupna vrednost del je ocenjena na 40.000,00€.
-zaščitna in reševalna oprema ter gasilska vozila
PGD Poljčane bo v začetku 2017 z lastnimi sredstvi nabavilo terenski avto za potrebe prvega
posredovanja, vrednost 22.000,00.
Do leta 2019 se planira nabava vozila s hidravlično reševalno ploščadjo. Vozilo je
nadomestilo za klasično gasilsko AL, je znatno cenejše in za naše razmere primernejše,
vrednost 330.000,00€
Do leta 2022 je potrebno nabaviti še:
- napravo za polnjenje zraka za dihalne aparate.
- šotor za potrebe začasnega bivalnika ob masovnih nesrečah
- prenosno motorno brizgalno
- prikolico za prevoz opreme za reševanje za zaščito ob neurjih in poplavah
- črpalko za prečrpavanje mulja
Skupna ocenjena vrednost 70.000,00€

Pojasnilo kratic:
 ZiR – zaščita in reševanje
 ZVNDN – zakon o zaščiti pred neravnimi in drugimi nesrečami
 GVC 16/15 – gasilsko vozilo s cisterno, 1500 l vode in opremo za gašenje in reševanje
 GVC 24/50 – gasilsko vozilo s cisterno, 5000 l vode za opremo za gašenje
 GVM – galsko vozilo za prevoz moštva
 AL –avto lestev
 Prvo posredovanje – (posredovanje gasilske ekipe ob nenadnem zastoju srca ob
krvavitvah in drugih nesrečah)
 PGD – Prostovoljno gasilsko društvo.

Številka: 900-1/2017 (14-T11)
Poljčane: 17. 1. 2017
Mirko Slatenšek,
poveljnik civilne zaščite Občine Poljčane

