
OBČINA LAŠKO  
Ž U P A N 
Mestna ulica 2, L a š k o 
 
Številka: 843-1/2016 
Datum:   13. 5. 2016 
 
 

O B Č I N S K I    S V E T 
 
 
Predlagam, da občinski svet na seji obravnava naslednjo 
 
ZADEVO: POSLOVNO POROČILO GASILSKE ZVEZE LAŠKO ZA LETO 2015 
 
 
Gradivo je pripravil: 
Gasilska zveza Laško 
Urad za gospodarske javne službe, okolje in prostor 
 
Predstavnik predlagatelja na seji bo: 
Vekoslav Špiler, poveljnik Gasilske zveze Laško 
 
Gradivo je obravnaval:  
Odbor za gospodarski razvoj občine dne 11.5.2016 
Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti dne 11.5.2016 
 
Pristojnosti in pravna podlaga: 
• 21. člen Statuta Občine Laško  (Ur. list RS, št. 79/2015-UPB1) 
 
Predlog sklepa: 
Občinski svet Laško sprejme Poslovno poro čilo gasilske zveze Laško za leto 2015 v 
predloženi vsebini. 
 
Obrazložitev: 
Na pobudo občinskih svetnikov je Gasilska zveza pripravila poslovno poročilo, ki sta ga na svoji 
seji obravnavala Odbor za gospodarski razvoj in Odbor za urejanje prostora in komunalne 
dejavnosti 
 
Poslovno poročilo smo dopolnili na predlog Odbora za urejanje prostora in komunalne 
dejavnosti z ustreznimi prilogami. 
 
                                                                                                ŽUPAN OBČINE LAŠKO 
                                                                                                        Franc Zdolšek 
 
 
Priloga: 

- Poslovno poročilo s prilogami 
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I. SPLOŠNI DEL 
 
 
1. PREDSTAVITEV GASILSKE ZVEZE 
 

Gasilska zveza Laško je pogodbeno ustanovljena humanitarna organizacija zveze 
društev po Zakonu o društvih z namenom, da povezuje Prostovoljna gasilska društva 
na območju občine Laško, prevzema skupno dogovorjene naloge in izvaja naloge, ki 
so predpisane z Zakonom o gasilstvu, v skladu s Statutom Gasilske zveze Slovenije, 
Pravili gasilske službe in drugimi predpisi ter Statuti ustanoviteljev ter, da izpolnjuje 
pravice in obveznosti, ki so določene v sklenjeni tripartitni pogodbi o opravljanju 
javne gasilske službe v občini Laško. Preko gasilskih organizacij v občini zagotavlja 
izvajanje nalog zaščite in reševanja ljudi in premoženja ob naravnih in drugih 
nesrečah. 

 
2. USTANOVITEV GASILSKE ZVEZE 
 
      Gasilska zveza Laško je bila ustanovljena leta 1955. V tem obdobju je povezovala  
      Prostovoljna gasilska društva in Prostovoljna industrijska gasilska društva v občini    
      Laško in sedanji novo ustanovljeni občini Radeče. 
      
      Sedanja oblika organiziranosti je bila izvedena na podlagi pogodbe o ustanovitvi zveze 
      teritorijalnih Prostovoljnih gasilskih društev in Prostovoljnih industrijskih gasilskih  
      društev Gasilske zveze Laško z dne 5. 7. 1996 in sedanjim Statutom Gasilske zveze  
      Laško, ki je bil sprejet na skupščini dne 23.03.2012 in potrjen na Upravni enoti Laško 
      dne 10. 7. 2012. 
 
      Gasilska zveza Laško je pravna oseba zasebnega prava ter ima svoj sedež v Laškem, 

Cesta v Rečico 2. 
 
3. VODSTVO GASILSKE ZVEZE 

 
Za mandatno obdobje 2013 do 2018 je bilo na skupščini Gasilske zveze Laško, dne 
29. 3. 2013, izvoljeno vodstvo v sestavi: 
 

- Predsednik Gasilske zveze in upravnega odbora: Jožef RAJH, gasilec 
- Namestnik predsednika Gasilske zveze: Jože Lapornik, višji gasilski častnik 

II. stopnje 
- Poveljnik Gasilske zveze: Vekoslav ŠPILER, višji gasilski častnik II. stopnje 
- Namestnik poveljnika Gasilske zveze: Matej Špiler, višji gasilski častnik  
- Predsednik nadzornega odbora: Aleksander Cvetković, gasilski častnik I. 

stopnje. 
 

4. ORGANI GASILSKE ZVEZE 
 

Organi zveze so: 
 

1. Skupščina 
Najvišji organ zveze. Sestavljajo jo izvoljeni stalni člani Prostovoljnih 
gasilskih društev. Vsako PGD ima v skupščini dva člana. 
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2. Upravni odbor 
Upravni odbor vodi delo zveze med sejami skupščine. Upravni odbor je 
izvršilni organ GZ. Upravni odbor šteje 14 članov in ga sestavljajo predsednik, 
namestnik predsednika, poveljnik, predstavnik mladine, predstavnica članic, 
predstavnik starejših gasilcev in po en član vsake članice Gasilske zveze. 

 
3. Poveljstvo 

Poveljstvo je organ za področje operativnega delovanja Gasilske zveze. 
Sestavljajo ga poveljnik, namestnik poveljnika, trije podpoveljniki in 
pomočniki poveljnika Gasilske zveze. Po odločitvi poveljnika pa so v štab 
operative vključeni tudi poveljniki gasilskih enot članic zveze. 
 

4. Nadzorni odbor 
Nadzorni odbor spremlja in nadzoruje delo organov in funkcionarjev zveze in 
skrbi, da ti delujejo v skladu s Statutom in drugimi normativnimi akti. 

 
 

5. DEJAVNOST ZVEZE 
 
Dejavnost Gasilske zveze je usmerjena v zagotavljanje enotnega in strokovnega 
izvajanja nalog s področja požarnega varstva, gasilstva ter določenih nalog zaščite in 
reševanja in javne gasilske službe za potrebe ustanoviteljic in občine. 
Dejavnost zveze se nanaša na izvajanje nalog na: 

- organizacijskem področju 
- operativnem področju 
- preventivnem področju 

           vse z ciljem zagotavljanja delovanja Prostovoljnih gasilskih društev v skladu z  
           veljavno zakonodajo vezano na požarno varnost in gasilstvo ter izvajanje Pravil  
           gasilske službe. 
 
 

II.  POSEBNI DEL 
 

 
1. POROČILO O IZVEDBI  PROGRAMA DELA 
  

Program aktivnosti in dela je bil na predlog poveljstva in upravnega odbora sprejet na 
Skupščini Gasilske zveze Laško. Program dela je bil izhodišče usklajenih aktivnosti na 

- organizacijskem področju 
- področju izobraževanja operativnega članstva 
- področju tekmovanja v gasilsko športnih tekmovalnih disciplinah 
- področju opremljanja operativnih gasilskih enot 
- področju aktivnosti v mesecu varstva pred požarom 
- področju strokovno tehničnih opravil   

 
 
Kaj se je dogajalo v letu 2015? 
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Požari, naravne nesreče in druge nesreče, ki tudi tokrat niso obšle naše občine so od 
vodstva gasilskih  enot in operativnega članstva terjale veliko odgovornosti in 
žrtvovanja prostega časa v letu 2015. Poleg izvajanja nalog, ki izhajajo iz določb 
pogodbe o opravljanju javne gasilske službe, pa je operativno članstvo posebno 
pozornost namenjalo lastnemu izobraževanju in usposabljanju ter zagotavljanju 
pogojev za čim učinkovitejšo intervencijsko sposobnost gasilskih enot. 
 
Gasilske enote Prostovoljnih gasilskih društev so v letu 2015 morale posredovati v 60 
primerih, kar je štiri več kot v letu 2014 in sicer pri 
 

- gašenju gospodarskih in stanovanjskih objektov  10 krat 
- gašenju dimniških požarov      6 krat 
- gašenju požarov v naravi     12 krat 
- nudenju tehnične pomoči     16 krat 
- reševanju ob naravnih nesrečah      8 krat 
- pri prometnih nesrečah       2 krat 
- nesrečah z nevarnimi snovmi      3 krat 
- nesrečah pri športnih in drugih nesrečah     1 krat 
- nudenju pomoči pri reševanju obolelih oseb    1 krat 
- nudenju logistične pomoči pri migracijah     1 krat 

 
Zavedajoč se pomembnosti strokovne usposobljenosti operativnega članstva je bila 
posebna pozornost namenjena izobraževanju in zagotavljanju pogojev usposabljanja. 
V ta namen je instruktorska ekipa Gasilske zveze ob pomoči nekaterih članov 
Prostovoljnih gasilskih društev, predvsem PGD Laško in Sedraž aktivno izvajala dela 
na dograjevanju vadbenega poligona Eho na Breznem. V ta namen je bilo opravljenih 
več kot 1000 ur prostovoljnega dela. 
 
Iz načrtovanega programa izobraževanja in usposabljanja operativnega sestava 
gasilskih enot so bila v letu 2015 izvedena oziroma pričeta naslednja izobraževanja, ki 
so v pristojnosti Gasilske zveze 
 

- zaključek osnovnega tečaja za gasilca  38 tečajnikov 
- začetek nadaljevalnega tečaja za gasilca  38 tečajnikov 
- zaključek tečaja za vodjo skupine   27 tečajnikov 
- tečaj za uporabnika radijskih zvez   40 tečajnikov 
- enodnevni seminar za operativne članice PGD 18 članic 
- tehnični dan – operativno usposabljanje  35 tečajnikov 
- operativno usposabljanje na poligonu Eho   6 GE PGD 

 
Poleg tečajev in usposabljanj po programu Gasilske zveze Laško, pa so se operativni 
člani gasilskih enot Prostovoljnih gasilskih društev udeležili tudi usposabljanj in 
izobraževanj v Izobraževalnem centru Republike Slovenije za Zaščito in reševanje na 
Ig-u in sicer 
 

- za specialnost – nosilec IDA   10 tečajnikov 
- za specialnost – tehnično reševanje  19 tečajnikov 
- za specialnost – nevarne snovi     3 tečajniki 
- za specialnost – informatika     1 tečajnik 
- za specialnost – predavatelj     1 tečajnik 
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- usposabljanje za gašenje požarov v naravi 15 tečajnikov  
- usposabljanje za gašenje notranjih požarov- A   2 tečajnika 
- usposabljanje za gašenje notranjih požarov- B   2 tečajnika 

 
 

Skupaj se je v letu 2015 izobraževanj in raznih oblik usposabljanj udeležilo 257 
operativnih članov in članic. 
Konec leta 2015 je bilo v osmih Prostovoljnih gasilskih društvih, ki so vključeni v 
Gasilsko zvezo Laško 1024 članov, članic, veteranov in mladine. Od tega je 327 
članov operativnega sestava gasilskih enot.  
 
Leto 2015 je bilo tudi jubilejno leto, saj smo praznovali dva visoka jubileja, 60. 
obletnico GZ Laško in 145. obletnico PGD Laško. V Laškem muzeju je bila 
pripravljena razstava o razvoju gasilstva v Laškem in organizirana slavnostna 
akademija v počastitev obeh jubilejev, in na kateri smo razvili tudi prvi prapor 
Gasilske zveze Laško. 
V počastitev obeh jubilejev je bila organizirana operativno taktična vaja gasilskih enot 
s predpostavko masovne prometne nesreče. V tej vaji so poleg gasilskih enot PGD 
sodelovale tudi druge strukture sistema zaščite in reševanja v Občini Laško.  
 
GZ Laško  je v letu 2015 imela 119.583,42 EUR prihodkov in 123.526,55 EUR 
odhodkov, kar pomeni presežek odhodkov nad prihodki v višini 3.943,13 EUR, ki se 
pokrije s presežkom iz leta 2014. 
 
 

    
      Poraba po stroškovnih mestih je bila sledeča:  
 
 
                               PLANIRANO   REAL.   INDEX 
 

1. ZAVAROVANJE      14.500,00   11.712,25    81   
 

2. STROKOVNA LITERATURA      1.500,00       864,04     58 
 
3. GASILSKA TEKMOVANJA      3.500,00     5.804,93   166     

 
4. IZOBRAŽEVANJE         10.000,00  10.507,26   105 

 
5. DOTACIJE PGD       42.000,00   49.504,84  118 

 
6. VZDRŽEVANJE GAS.VOZIL+OPREME        8.000,00   13.544,92  169 

 
7. NABAVA GAS.TEHNIKE IN OPREME      4.500,00     4.300,00    96     

   
8. NABAVA OSEBNE ZASČITNE OPREME     4.500,00       707,14    16 

 
9. FUNKCIONALNO DELOVANJE GZ       6.500,00   11.653,77  182  

 
10. VZDRŽEVANJE GD        ----              ---------- 
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11. DELOVANJE KOMISIJ          5.000,00    4.906,92    98 

 
12. ZDRAVNIŠKI PREGLEDI OPERATIVCEV          4.000,00   5.198,19   130  

 
13. AMORTIZACIJA           4.822,29  

 
                 SKUPAJ              104.000,00  123.526,55 114 

  
Požarne takse je občina Laško prejela v višini 33.791,00 EUR. Skupaj z neuporabljeno takso 
v letu 2014 v višini 21.682,00 EUR smo razpolagali s 55.473,60 EUR. 

Porabili smo 55.900,00 EUR in to: 
- za poplačilo kredita za PGD Jurklošter 5.000,00, 
- za poplačilo kredita za Rimske Toplice 6.900,00, 
- nabava opreme za tehnično reševanje PGD Laško 13.647,50, 
- sofinanciranje nabave gasilskega vozila PGD Sedraž 5.000,00, 
- nabava gasilskih čelad 6.444,00, 
- sofinanciranje izdelave nadgradnje vozila PGD Laško 18.908,50. 

 
Manko v višini 427,00 se bo pokrilo iz priliva v letu 2016. 
 
   
.                                           

  2.  PROGRAMSKE SMERNICE ZA LETO 2016  
 

 
 

S ciljem povezovanja in zagotavljanja aktivnosti gasilskih organizacij in izvajanja 
javne gasilske službe gasilskih enot se bodo pri izvajanju programa dela Gasilske 
zveze Laško upoštevale naslednje usmeritve: 
- priprave in izvedbe občnih zborov PGD 
- priprava in izvedba skupščine Gasilske zveze 
- obravnavanje in sprejem letnega poročila 
- opremljanje gasilskih enot v skladu s kategorizacijo 
- urejanje zavarovanj za PGD ( članstvo, avtomobilsko, splošno-premoženjsko, 
  kolektivno nezgodno in ZZZS ) 
- zagotavljanje zdravstvenih pregledov operativnih članov gasilskih enot 
- zagotavljanje delovanja komisij 
- vzpodbujanje dela z mladimi in članicami 
- zagotavljanje finančnih sredstev za delovanje društev, Gasilske zveze in 
  opravljanje javne gasilske službe 
- zagotavljanje strokovne pomoči na operativnem področju dela in načrtovanju 
- organizirati in izvajati strokovno izobraževanje operativnega članstva 
- organiziranje in vključevanje v gasilska tekmovanja 

                  - zagotavljanje in spremljanje operativne pripravljenosti gasilskih enot 
       - sodelovanje pri proslavitvi 90.obletnice PGD Rečica  
       - sodelovanje na svečanostih drugih Gasilskih zvez in PGD celjske regije. 
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III.   ZAKLJU ČEK 
 
 

1.  SPREJETJE LETNEGA POROČILA 
 
                   Realizacijo programa dela in porabo sredstev namenjenih za požarno varnost in  
                   gasilstvo v letu 2015 je obravnaval upravni odbor dne 10. 3. 2016 in skupščina  
         Gasilske zveze Laško dne 24. 3. 2016 in ugotovila, da se je program dela izvajal v  
        skladu s sprejetimi smernicami in da so se sredstva uporabljala namensko za rea- 
        lizacijo sprejetega programa dela.  
 
 

2. DATUM IN KRAJ NASTANKA LETNEGA PORO ČILA 
 
Poslovno poročilo sta izdelala predsednik in poveljnik Gasilske zveze Laško, 
finančno poročilo pa je sestavila računovodska služba občine Laško, za njega pa je 
odgovorna gospa Sabina Mlakar. 
Poslovno poročilo je bilo sestavljeno marca 2016. 
 
 
 

 
                                                                                                    
             Vekoslav ŠPILER             Jože RAJH 
            Poveljnik GZ Laško                Predsednik GZ Laško 







GASILSKA ZVEZA LAŠKO 
Cesta v Rečico 2 
3270 LAŠKO 
 
PROGRAMA DELA V LETU  2016 
 
ORGANIZACIJSKO PODRO ČJE 
 

- dopolnjevanje organiziranosti gasilskih enot v skladu s Posebnimi pravili 
gasilske službe in merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot 

- zdravstveni pregledi operativnih članov gasilskih enot PGD 
- dopolnjevanje spletne strani GZ in PGD 
- zasedanje komisije za odlikovanja 
- aktivnosti komisije za ohranjanje zgodovine gasilstva 

 
II.  IZOBRAŽEVANJE 

 
- Program GZ: 
- Temeljno izobraževanje in usposabljanje ( na podlagi potreb PGD-jev ) 
- permanentno izobraževanje vodji intervencij 
- permanentno izobraževanje  – tehnični dan 
- permanentno izobraževanje bolničarjev 
- osnovno/dopolnilno izobraževanje strojnikov 
- obnovitveni tečaj za tehnične reševalce 
- usposabljanje GE PGD na poligonu Eho 
- aktivnosti za pripravo in ureditev vadbenega poligona Eho na Breznem 
- Po programu GZS – tečaji specialnosti 
- Po programu regijskega sveta Celjske regije 
- tečaj specialnosti – sodnik GTD 
- tečaj specialnosti – uporabnik motornih žag 
 

III.  TEKMOVANJA 
 

- organizacija in izvedba občinskega gasilskega tekmovanja  
- sodelovanje na regijskih tekmovanjih 
- sodelovanje na regijskem pokalnem tekmovanju mladine 
- sodelovanje na državnem članskem tekmovanju 
- sodelovanje na republiškem tekmovanju gasilskih enot rudnikov in energetike 

Slovenije  
- izvedba gasilskega tekmovanja za memorial Rudija Cestnika – PGD Laško 
- izvedba kviza mladine GZ – PGD Zidani most 
- izvedba orientacijskega tekmovanja mladine GZ – PGD Sedraž 
- gasilski boj članov in mladine – PGD Rečica 

 
IV.  OPREMLJANJE GASILSKIH ENOT 

 
- dopolnjevanje opremljanja gasilskih enot z minimalno opremo v skladu s 

kategorizacijo in merili 
- zagotavljanje operativne pripravljenosti vozil in gasilske tehnike 



- nadzor nad namensko uporabo in vzdrževanjem osebne zaščitne opreme, 
gasilske tehnike in opreme ter vozil 

- spremljanje operativne pripravljenosti gasilskih enot 
 

V. MESEC VARSTVA PRED POŽAROM 
 

- propagandno informativna dejavnost PGD 
- sodelovanje GE pri izvajanju preventivnih aktivnosti na področju varstva pred 

požari in evakuacijah v javnih zavodih in gospodarskih družbah 
- izvedba operativno taktičnih vaj 
- sodelovanje na medobčinskih operativnih taktičnih vajah 

 
VI.  DRUGE OPERATIVNE AKTIVNOSTI 

 
- sodelovanje uniformiranih gasilcev na svečanostih v okviru regije 
- izvajanje programa  komisije za veterane 
- izvajanje programa  komisije za članice 
- izvajanje programa komisije za delo z mladino 
- operativni dan gasilcev GZ – v sklopu tehničnega dne 
- sodelovanje na svečanosti ob 90 letnici PGD Rečica 

 
 
 
 
Laško, marec 2016       UPRAVNI ODBOR 
       
 
 


