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POROČILO POVELJNIKA GZ SLOV.BISTRICA ZA LETO 2019
Spoštovane gasilke, gasilci, delegati in drugi
Minilo je še eno leto, 2019. S takšnim poveljstvom, ki ga imamo na GZ Slov.Bistrica smo
skupaj delali tako, da lahko s ponosom rečemo, da je bilo delo uspešno. Sestali smo se na 5
sejah poveljstva, kjer smo urejali sprotne zadeve vezane na operativno področje delovanja.
Vodstvo je sodelovalo na različnih prireditvah in sejah na katere smo bili vabljeni s strani
prostovoljnih gasilskih društev, drugih gasilskih zvez, gasilskih regij, gasilske zveze Slovenije,
Uprave republike Slovenije za zaščito in reševanje, ter drugih organizacij s katerimi
sodelujemo.
Večja prireditev ki smo se je udeležili v letu 2019, je bila proslava 150.let gasilstva v Sloveniji,
kjer smo sodelovali v paradi v Metliki in kasneje na slavnostni akademiji v Ljubljani.
Naše opravljeno delo obsega več operativnih področij. Večji poudarek preteklo leto je bil na
področju usposabljanj. Zgledno uspešno je bilo opravljeno delo na področju gasilskih
tekmovanj. Več se dela tudi na sodelovanju in medsebojnim druženju. Na vseh področjih pa
še nismo uspeli postoriti vsega, zato nas čaka še kar nekaj dela.
Poročilo o operativnem delu po področjih:

Področje intervencij:
Operativno področje interveniranja v vseh občinah delovanja GZ Slov.Bistrica (Slovenska
Bistrica, Oplotnica, Poljčane in Makole), postaja zmeraj bolj zahtevno. Kljub temu dobro
delujemo na tem področju, saj se uspešno prilagajamo in urimo, s svojim znanjem, opremo
in tehniko. Ob požarih je zmeraj več naravnih nesreč, tehničnih intervencij in reševanje
obolelih oseb narašča, prometne nesreče in nesreče z nevarnimi snovmi se številčno rahlo
nižajo a so zmeraj zahtevnejše, ostale intervencije pa so približno številčno enake
predhodnim letom.
Operativni gasilci GZ Slov.Bistrica smo uspešno intervenirali na različnih interventnih
dogodkih v preteklem letu, od nekaterih lažjih tehničnih in naravnih nesreč, požarov do
nekaterih zahtevnih tehničnih posredovanj, požarov, nesreč z nevarnimi snovmi in drugih
reševanj. Pri interveniranjih je potrebna dobra psihofizična pripravljenost in izkušenost naših
gasilcev, saj so intervencije bile dobro rešene in brez večjih poškodb. Vsem operativnim
gasilcem se tako zahvaljujem za vse opravljene intervencije v preteklem letu.
Po zbranih podatkih iz aplikacij SPIN in VULKANA, smo gasilci GZ Slov.Bistrica bili aktivirani
preko ReCO Maribor na 243 intervencijah, na katerih je sodelovalo skupaj 2670 operativnih
gasilcev. Stroški intervencij pa so znašali po ceniku GZS približno 80.142 € Poškodovanih je
bilo 30 oseb, 12 oseb je žal umrlo.
Poročilo poveljnika
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Tako so gasilci izvažali po dogodkih na:
 50 požarov (7+1+14+26+2)
 21 nesreč v prometu
 16 nesreč z nevarnimi snovmi in onesnaženj (12+2+2)
 39 tehnična in druga pomoč (1+38)
 80 naravnih nesreč (37+5+38)
 37 drugih nesreč (1+32+4)

Področje usposabljanja:
Za vse uspešno izpeljane intervencije v GZ Slov.Bistrica med drugim skrbimo tudi z različnimi
usposabljanji operativnih gasilcev. Tako smo v preteklem letu na nivoju zveze zaključili 3
skupine tečajev za gasilca pripravnika in tako usposobili 93 gasilcev pripravnikov, ter 2
skupini tečajev za višjega gasilca in usposobili 44 višjih gasilcev. Pričeli smo tudi z 2
skupinama tečajev za strojnika. Na nivoju regije je usposabljanje uspešno zaključilo 12 nižjih
gasilskih častnikov, 3 mentorji mladine in 4 sodniki gasilsko-športnih disciplin. Na nivoju
GZS pa so uspešno opravili tečaje v izobraževalnih centrih IG, Pekre in Sežana še:
 4 informatiki
 1 predavatelj
 9 uporabnikov IDA
 11 za gašenje notranjih požarov modul A
 3 tehnični reševalci (4 obnovitveni)
 2 reševalca ob nesrečah z nevarnimi snovmi (2 obnovitveni)
 in 23 gasilcev je opravilo praktične vaje z IDA
V izvajanju v tekočem letu se nadaljujejo tečaji, ki ga opravlja: na nivoju regije 4 gasilci za
gasilskega častnika in na nivoju naše gasilske zveze 60 gasilcev strojnikov.
Ob vseh tečajih so se vršile tudi druge oblike usposabljanja gasilcev, na regijskem poligonu v
Ormožu, različnih posvetih in seminarjih po državi, ter sprotne operativne vaje po društvih.
Usposobilo se je tudi večje število prvih posredovalcev iz 8 društev, ostali nadaljujejo
usposabljanje v tekočem letu.
V mesecu oktobru smo izvedeli Dan operativnega gasilca, na lokacij RTC Jakec Trije kralji.
Gasilci so prikazali del usposobljenosti enot v naši zvezi, v 4. različnih sklopih kratkih vaj:
 Evakuacija in reševanje iz hotela,
 Reševanje iz globeli in strmega pobočja s pomočjo vrvne tehnike,
 Množična dekontaminacija
 Požar v naravi z iskanjem pogrešanih oseb
Na vajah so sodelovali gasilci in gasilke vseh enot gasilskih društev GZ Slov.Bistrica, reševalci
ZD Slov.Bistrica, policija PP Slov.Bistrica, ekipa CZ z vodniki psov in RK Slov.Bistrica.
Sledil je družabni del z izmenjavo izkušenj, mnenj in predlogov, ter podelitev napredovanj
zaključenih tečajev, ob pogostitvi.
Seveda se moram zahvaliti vsem inštruktorjem, predavateljem in drugim članom, kateri ste
bili pripravljeni sodelovati pri usposabljanjih ob danih pogojih.
Poročilo poveljnika
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Področje gasilsko-športih tekmovanj
V letu 2019 smo v GZ Slov.Bistrica izvedli 4 pokalna tekmovanja GZS in sicer:
 tekmovanje v spajanju sesalnega voda SSV na Keblju
 tekmovanje starejših gasilcev in gasilk v Oplotnici
 tekmovanje gasilskih dvojic FC na Videžu
 tekmovanje gasilskih dvojic FC na Sp.Polskavi
Izvedeno je bilo tudi tekmovanje GZ Slov.Bistrica na stadionu v Slov.Bistrici v pripravi PGD
Kebelj. Regijskega tekmovanja se je udeležilo 23 ekip iz naše GZ, od katerih se je 11
neposredno uvrstilo na državno tekmovanje predvideno za izvedbo v letu 2020.
Nekateri največji rezultati naših tekmovalnih enot, ki so bili zopet odlični, so:
 v pokalnem tekmovanju SSV - PGD Tinje prvaki
 v pokalnem tekmovanju FC pri članih – »Videž« PGD Videž prvaka
 v pokalnem tekmovanju FC pri mešano – »Hiti-počasi« PGD Videž prvaka
 v pokalnem tekmovanju GZS pri članih B – PGD Kebelj podprvaki
Tako moram pohvaliti in čestitati za dosežene vrhunske rezultate vsem ekipam. Ob tem pa
bi se zahvali še vsem sodnikom za njihov čas in dobro opravljeno delo na tekmovanjih, ter
vsem organizatorjem tekmovanj v GZ. Posebej bi pohvalil del poveljstva GZ, ki je zadolžen za
gasilsko-športna tekmovanja in mladino.

Ostalo
V GZ Slov.Bistrica smo lani razdelili opremo dodeljeno iz sredstev požarnega sklada. Vsa
društva so sodelovala ob aktivnostih v mesecu požarne varnosti. Kot vsako leto smo
pomagali pri izvedbi kolesarske dirke po Sloveniji in v mesecu decembru izvedli nogometni
Miklavžev turnir v športni dvorani v Oplotnici ob organizaciji PGD Oplotnica.
Ob koncu bi želel še enkrat poudariti da so v letu 2019 gasilske enote GZ Slov.Bistrica bile
uspešne na številnih intervencijah, različnih tekmovanjih ter pri vseh udejstvovanjih ob
svečanih proslavah, preventivnem delovanju in osveščanju svojih občanov in krajanov ind.
Vse skozi redno skrbijo za svojo psihofizično pripravljenost in strokovno usposobljenost, ter z
uporabo razpoložljive gasilske opreme in tehnike, s svojim znanjem in izkušnjami, vestno in s
čutom za sočloveka opravljajo svoje poslanstvo. Želim in verjamem da bomo tako dobro
opravljali naše poslanstvo in reševali zadane cilje tudi v letu 2020.
Le-to se je sicer začelo z pandemijo novega virusa in tako tudi nam začrtalo nov način
delovanja, katerega pa bomo skupaj osvojili, se prilagodili in če tudi z improviziranjem,
uspešno delovali v tem kriznem obdobju. Hvala in
Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!
POVELJNIK
David Prelog, višji gasilski častnik I. st
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