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Predlog sklepa: 
 
Občinski svet Laško sprejme Dolgoro čni program razvoja gasilstva v ob čini Laško v 
obdobju 2017 - 2027 v predloženi vsebini in se sezn anja z okvirnim finan čnim na črtom 
nabave / zamenjave gasilskih vozil. 
 
Obrazložitev: 
 
Gasilstvo je obvezna lokalna javna služba, katere naloge so predvsem gašenje in reševanje ob 
požarih, izvajanje preventivnih nalog varstva pred požarom ter opravljanje določenih nalog 
zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah. 
 
Na območju občine Laško je ustanovljenih 8 Prostovoljnih gasilskih društev, ki teritorialno 
pokrivajo območja krajevnih skupnosti, razen Krajevne skupnosti (KS) Marija Gradec, katero 
teritorialno pokriva PGD Laško. Vsa PGD se povezujejo v Gasilsko zvezo Laško, v njih deluje 
1.054 članov, delež mladih in žensk pa je približno enak podatkom na državnem nivoju. V 
operativnih enotah je 252 gasilcev, kar predstavlja nekaj manj kot tretinski delež med vsemi 
člani.  
 
Vizija, cilji in strategija razvoja so glede na hierarhično ureditev gasilske organizacije in njeno 
umeščanje v civilno strukturo Ministrstva za obrambo RS vsakokrat opredeljeni z dokumenti, ki 
jih sprejme kongres GZS, ki je vsakih peti let.  
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Na lokalnem nivoju je Gasilska zveza zadolžena, da glede na Nacionalni program varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, zakonskih določb, ki urejajo področje varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami ter gasilstva, ter na podlagi pogodbe o opravljanju javne gasilske službe in 
ob upoštevanjem Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje 
in pomoč  in statuta občine skupaj s strokovnimi službami in vodstvom občine pripravi 
dolgoročni program razvoja gasilstva, ki je med drugim tudi sestavni del načrtov razvojnih 
programov.  
 
V dolgoro čnem programu so opredeljene glavne naloge razvoja z a podro čja 
organiziranosti in usposabljanja gasilstva, na čini in roki opremljanja gasilskih 
operativnih enot ter predvideno zagotavljanje prime rnih delovnih in bivalnih pogojev ter 
njihovo vzdrževanje za vsa društva glede na njihove  potrebe.   
 
Viri sredstev za zagotavljanje izvajanja nalog se za vsako področje posebej določijo z letnimi 
programom Gasilske zveze, ki je usklajen z letnimi programi PGD in mora biti usklajen s 
proračunom Občine Laško. 
 
V predloženem gradivu so upoštevane pripombe in dopolnitve Odbora za urejanje prostora in 
komunalne dejavnosti. 
 
                                                                                                ŽUPAN OBČINE LAŠKO 
                                                                                                        Franc Zdolšek 
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1 UVOD 
 

Gasilstvo je obvezna lokalna javna služba, katere naloge so predvsem gašenje in reševanje ob požarih, izvajanje 
preventivnih nalog varstva pred požarom ter opravljanje določenih nalog zaščite, reševanja in pomoči ob 
naravnih in drugih nesrečah. 
 
Prostovoljno gasilstvo je na Slovenskem prisotno že več kot 145 let. Ljudje se združujejo v gasilska društva, da 
bi učinkovitejše preprečevali in gasili požare. Naloga gasilskih društev je veliko več kot le gašenje in reševanje v 
primeru požarov. V njih so ljudje našli socialno oporo in solidarno, nesebično pomoč ob vsakršni nesreči. 
Povezanost ljudi je pomembna tudi z vidika gradnje kulturne enotnosti.  
 
Skozi gasilska društva so člani izkazovali pripadnost slovenskemu narodu in obstoj te zavesti. Danes so v 
številnih krajih prav gasilska društva tista, ki združujejo in povezujejo občane pri aktivnostih in dejavnostih, 
posebej na področju varstva pred požari ter na kulturnem in drugih področjih. Gasilska organizacija se je z leti 
razvila v sodobno, humanitarno in nestrankarsko organizacijo. Je pomemben nosilec nalog na področju gašenja 
in reševanja v primeru požarov ter na področju zaščite in reševanja v primeru naravnih ter drugih nesreč.  
 
Z Odredbo o prenosu določenih nalog zaščite in reševanja na operativne gasilske enote (Uradni list RS, št. 
58/92) ter kasneje z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06) je 
gasilska organizacija uradno postala najpomembnejša in najštevilčnejša splošno reševalna služba v sistemu 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomemben dejavnik pri zagotavljanju nacionalne varnosti na 
tem področju.  
 
Danes se v Gasilsko zvezo Slovenije (GZS) preko 116 gasilskih zvez (GZ) združuje 1.363 prostovoljnih gasilskih 
društev (PGD), v katerih deluje preko 123.000 članov, od tega kar četrtina mladih in prav toliko žensk. 
Pomemben je podatek, da je od članstva skoraj dve tretjini operativnih gasilk in gasilcev, kar predstavlja skoraj 
70.000 članov.   
 
Na območju občine Laško je ustanovljenih 8 Prostovoljnih gasilskih društev, ki teritorialno pokrivajo območja 
krajevnih skupnosti, razen Krajevne skupnosti (KS) Marija Gradec, katero teritorialno pokriva PGD Laško. Vsa 
PGD se povezujejo v Gasilsko zvezo Laško, v njih deluje 1.054 članov, delež mladih in žensk pa je približno enak 
podatkom na državnem nivoju. V operativnih enotah je 252 gasilcev, kar predstavlja nekaj manj kot tretjinski 
delež  med vsemi člani.  
 
Vizija, cilji in strategija razvoja so glede na hierarhično ureditev gasilske organizacije in njeno umeščanje v 
civilno strukturo Ministrstva za obrambo RS vsakokrat opredeljeni z dokumenti, ki jih sprejme kongres GZS, ki 
je vsakih peti let.  
 
Na lokalnem nivoju je Gasilska zveza zadolžena, da glede na Nacionalni program varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami, zakonskih določb, ki urejajo področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter 
gasilstva, ter na podlagi pogodbe o opravljanju javne gasilske službe in ob upoštevanjem Uredbe o 
organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč  in statuta občine skupaj s 
strokovnimi službami in vodstvom občine pripravi dolgoročni program razvoja gasilstva, ki je med drugim tudi 
sestavni del načrtov razvojnih programov.  
 
V dolgoročnem programu so opredeljene glavne naloge razvoja za področja organiziranosti in usposabljanja 
gasilstva, načini in roki opremljanja gasilskih operativnih enot ter predvideno zagotavljanje primernih delovnih 
in bivalnih pogojev ter njihovo vzdrževanje za vsa društva glede na njihove potrebe.   
 
Viri sredstev za zagotavljanje izvajanja nalog se za vsako področje posebej določijo z letnimi programom 
Gasilske zveze, ki je usklajen z letnimi programi PGD in mora biti usklajen s proračunom Občine Laško. 
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2  PREGLED NALOG GASILSKIH ORGANIZACIJ  
 

2.1 Organizacijske naloge 
 
PGD je osnovna celica prostovoljnega gasilstva, oblikovana po Zakonu o društvih (Uradni list RS, št. 61/06, 
58/09) in Zakonu o gasilstvu (ZGas) (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo). Naloga PGD je 
zagotavljanje pogojev za izvajanje nalog javne gasilske službe. Gasilska društva organizirajo v ta namen 
gasilske enote (GE) v skladu z Merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot (Uradni list RS, št.  92/07 in 
54/09). 
 
Gasilska društva opravljajo naloge javne gasilske službe v skladu z ZGas. Občina v skladu s svojimi 
pristojnostmi zagotavlja spoštovanje meril za organiziranje in kategorizacijo gasilskih enot, njihovo načrtno 
opremljanje in delovanje gasilstva.  
 
Osnovna naloga PGD je skrb za članstvo. Pri tem mora društvo poseben poudarek namenjati kadrovanju mladih 
v svoje vrste. V ta namen se povezujejo z osnovnimi šolami in izvajajo druge aktivnosti pridobivanja mladih za 
delo v gasilski organizaciji. Program dela gasilskega društva mora zajemati načrtno vzgojo in usposabljanje 
mladih za njihov sprejem ter delo v operativni enoti, ko dopolnijo starost 18 let. 
 
Organiziranost gasilstva se izvaja v skladu z ZGas in Statutom GZS. Gasilska društva se preko gasilskih zvez 
(GZ) povezujejo v  GZS. Gasilske zveze lahko povezujejo gasilska društva ene ali več občin. Če so v zvezo 
vključena društva več občin, se na nivoju občin organizirajo gasilska poveljstva.  
 
GZ se na nivoju gasilskih regij povezujejo v regijske gasilske svete, ki so oblika delovanja gasilskih organizacij v 
posamezni gasilski regiji, nastali zaradi potrebe po izvajanju skupnih nalog na strokovno-operativnem področju. 
  
 
Naloge, ki jih gasilska organizacija opravlja pri izvajanju javne gasilske službe, presegajo naloge društvene in 
nevladne organizacije ter so pomemben dejavnik sistema zaščite in reševanja. Vodstvo GZS si prizadeva, da se 
organiziranje in delovanje pokrajinskih GZ vključi med naloge, ki jih bodo izvajale bodoče pokrajine. Pokrajine 
bi morale zagotoviti ustrezne pogoje in sredstva za delovanje pokrajinskih GZ.   
 
 

2.2  Prostovoljno delo 
 
Slovensko prostovoljno gasilstvo je nacionalno bogastvo in fenomen, ki je v svetu redkost. Povsem zadovoljivo, 
pa še vedno ni rešen status prostovoljnih operativnih gasilcev, ki opravljajo obvezno javno gasilsko službo in 
sodelujejo pri gašenju požarov, pri reševanju ob naravnih in številnih drugih nesrečah ter predstavljajo 
pomemben del sistema zaščite in reševanja. 
 
 

2.3  Javna lokalna gasilska služba 
 
Gasilstvo je obvezna lokalna javna služba. Naloge gasilske službe so predvsem gašenje in reševanje ob požarih, 
izvajanje preventivnih nalog varstva pred požarom ter opravljanje določenih nalog zaščite, reševanja in pomoči 
ob naravnih ter drugih nesrečah. Z novo zakonodajo je na mednarodno primerljivi ravni urejen tudi status 
gasilcev in gasilskih organizacij, obstaja pa nekaj neskladij med predpisi o društvih in o gasilstvu. 
 
Gmotne in druge pogoje za delovanje gasilske službe zagotavljajo lokalne skupnosti, ki so tudi neposredno 
odgovorne za stanje požarnega varstva na svojem območju.  

 

Pristojni občinski organ za opravljanje javne gasilske službe v skladu s tem zakonom določi zlasti: 

    1. obseg in način opravljanja javne gasilske službe, 
    2. začetek ali obdobje opravljanja javne gasilske službe, 
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    3. organizacijo javne gasilske službe, 
    4. nadzor nad izvajanjem javne gasilske službe. 
 

V pogodbi o opravljanju lokalne gasilske javne službe se za gasilske enote PGD določijo sredstva, ki jih 
zagotavlja pristojni občinski organ za opravljanje javne gasilske službe, zlasti za izvajanje intervencij, 
opremljanje in usposabljanje operativnega članstva, plačevanje zdravstvenih pregledov, zavarovanja za primer 
poškodbe pri delu ali poklicne bolezni ter za druge pravice iz delovnega razmerja oziroma pravice, ki jih ta 
zakon določa za operativne gasilce, ter sredstva, ki jih občina namenja za usposabljanje gasilske mladine in 
druge društvene dejavnosti. 

 

 
2.4  Preventivna dejavnost 
 
Osnovna preventivna naloga vseh gasilskih organizacij je okrepiti aktivnosti na področju požarne preventive. 
Požarna statistika še vedno kaže na porast števila požarov. Vzroki nastankov požarov nas opozarjajo, da več kot 
polovico vseh požarov povzročijo človeška malomarnost, nepozornost in neznanje. Gasilstvo je zato usmerjeno 
predvsem v pripravo konkretnih aktivnosti za osveščanje ljudi in širjenje požarnovarnostne kulture. 
 

2.5  Zakonodaja 
 
V obdobju od osamosvojitve države dalje so bili sprejeti in tudi popravljeni oziroma na novo izdani vsi 
pomembnejši zakoni, ki urejajo področje požarnega varstva in gasilstva. Sprejeti so bili naslednji zakoni: 

• Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06), 
• Zakon o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo), 
• Zakon o varstvu pred požarom (ZPov) (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo), 
• Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 61/06, 58/09), 
• Zakon o varstvu pred utopitvami (Uradni list RS, št. 42/07 – uradno prečiščeno besedilo). 

 
Le-ti so uredili naslednja področja dejavnosti tako, da: 

• država zagotavlja pogoje za posodabljanja gasilske zaščitne in reševalne opreme, s čimer je bilo 
uzakonjeno dosedanje sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme, 

• javno gasilsko službo lahko opravlja tista gasilska enota v gasilskem društvu, ki se preko GZ povezuje v 
GZS; s tem se rešuje problem Zakona o društvih in obvezno povezovanje PGD v GZ in GZS, 

• v Gasilski šoli deluje Programski svet, Gasilska šola pa se znotraj Izobraževalnega centra za zaščito in 
reševanje Ig organizira kot samostojna notranja organizacijska enota, 

• GZ z občino podpisujejo tripartitno pogodbo – pomen in vloga GZ je jasno opredeljena v zakonodaji; 
GZ imajo možnost vplivati na pripravo programa dela, usposabljanje in opremljanje ter porabo 
državnih sredstev, 

• je urejeno pokrivanje stroškov gasilskih enot pri izvajanju velikih intervencij izven domače lokalne 
skupnosti,  

• zakonodaja uvaja gasilsko znamko, od katere prispevek gre v korist gasilske organizacije. 
 
V letu 2007 je bila sprejeta nova Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje 
in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07 in 54/09), v kateri so objavljena Merila za organiziranje in opremljanje 
gasilskih enot (GE), ki natančno določajo kategorizacijo GE in morajo biti usklajene s programi na nivoju 
občin. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7

2.6  Financiranje 
 
Financiranje gasilstva in požarnega varstva se v skladu z veljavnimi zakoni izvaja iz sredstev: 

• lokalnih skupnosti, 
• države, 
• zavarovalnic, 
• gasilske doplačilne znamke, 
• donatorjev, 
• virov lastnih prihodkov in 
• požarnega davka. 

 
Financiranje na nivoju lokalnih skupnosti je še vedno zelo različno in odvisno od posluha posameznega 
občinskega vodstva za delovanje gasilstva. Obstajajo le priporočila o zagotavljanju 3 % sredstev primerne 
porabe občinskega proračuna za delovanja gasilstva. Prav tako so bila izdelana merila za sofinanciranje 
gasilskih enot širšega pomena, s katerimi je urejen sistem sofinanciranja GE po enotnih kriterijih.  
 
Sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme na podlagi vsakoletnih razpisov za zagotavljanje načrtnega 
posodabljanja in modernizacije gasilske zaščitne ter reševalne opreme ima podlago v ZGas. Na ta način se 
posredno spodbuja nabava standardizirane in tipizirane gasilske opreme. Z letom 2008 se je uveljavilo tudi 
sofinanciranje opremljanja GE v manj razvitih občinah, tako da bi GZS zagotovila sofinanciranje v višini ene 
tretjine vrednosti opreme.  
 
Na podlagi ZPov je Vlada RS izdala Uredbo o požarni taksi (Uradni list RS, št. 34/06), ki določa višino takse, ki 
se plačuje od zavarovalne premije za požarne nevarnosti, ki jo zavarovalec plača zavarovalnici. 
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3 NAČRTOVANJE IN ORGANIZACIJA GASILSTVA V SLOVENIJI 

 

3.1. Naloge države 
 

Država mora na področju gasilstva: 

    1. ustanovi in zagotovi delovanje gasilske šole za izobraževanje in usposabljanje kadrov v  

        gasilstvu, 
    2. sofinancirati naloge zaščite in reševanja, ki so širšega pomena, zlasti pri nesrečah v  

        prometu, nesrečah z nevarnimi snovmi, reševanju na in iz vode ter reševanju v  

        avtocestnih predorih, 
    3. zagotavljati del sredstev za znanstveno-raziskovalno dejavnost na področju gasilstva ter  

        za razvijanje gasilske zaščitne in reševalne opreme, 
    4. zagotavljati pogoje za delovanje GZS in Združenja slovenskih  

        poklicnih gasilcev, 
    5. zagotavljati skladen razvoj gasilstva v državi in zagotavljati pogoje za posodabljanje  

        gasilske zaščitne in reševalne opreme, 
    6. zagotavljati delovanje sistema obveščanja in alarmiranja na območju države in  

        posameznih geografsko ali kako drugače povezanih širših območjih državnega ozemlja. 
 

Vlada Republike Slovenije določi GE za opravljanje nalog zaščite in reševanja, ki so širšega pomena. Uprava 
Republike Slovenije za zaščito in reševanje s temi GE neposredno sklene pogodbe o opravljanju nalog zaščite in 
reševanja, ki so širšega pomena.  

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje mora pred sklenitvijo pogodbe obvestiti o tem občinski 
organ, pristojen za organizacijo javne gasilske službe v občini, na območju katere GE deluje. 

Minister, pristojen za varstvo pred požarom, predpiše minimalno osebno in skupinsko zaščitno opremo gasilcev, 
merila za zavarovanje operativnih gasilcev za primer smrti in trajne ali prehodne izgube delovne zmožnosti, 
program ugotavljanja psihofizičnih sposobnosti in program za opravljanje preizkusa znanja operativnih 
gasilcev, roke za periodično ugotavljanje psihofizičnih sposobnosti ter preizkus znanja operativnih gasilcev.  
 
 
 

3.2  Gasilska zveza Slovenije 
 
Gasilska zveza Slovenije je najvišja oblika povezovanja gasilskih društev in njihovih zvez. 
Poleg svojih društvenih nalog opravlja tudi naloge, za katere jo pooblasti minister, zlasti pa: 

    1. določene strokovno-tehnične naloge varstva pred požarom, 
    2. organizacijske in druge naloge, s katerimi se zagotavlja razvoj prostovoljnega gasilstva v  

        državi in njegovo mednarodno povezovanje z drugimi gasilskimi organizacijami v svetu, 
    3. izdaja strokovno literaturo o varstvu pred požarom in gasilstvu. 
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3.3  Merila za organiziranje in opremljanje GE 
 

Osnovna merila za organiziranje in opremljanje GE so: 
    a) za naselja: 
        – število prebivalcev, 
        – tip naselij glede na gostoto in način pozidave, stopnjo razvitosti ter storitvene,  

           oskrbovalne, proizvodne in kmetijske dejavnosti; 

    b) za gospodarske družbe, zavode in druge organizacije: 
        – požarna ali eksplozijska nevarnost tehnološkega procesa, 
        – število zaposlenih, 
        – površina in razmestitev objektov, 
        – oddaljenost ustrezne gasilske enote; 

    c) za gozdove: 
        – površina in vrsta gozdov; 

    d) za vodne površine: 
        – velikost in vrsta vodnih površin. 
     

Vlada je na podlagi Uredbe predpisala podrobnejša merila za organiziranje in opremljanje GE. GE so 
razvrščene v sedem kategorij, ki jim je prilagojena kadrovska sestava enot in njihova tehnična opremljenost. V 
posamezne kategorije se razvrstijo glede na potrebno število gasilcev in tehnično opremljenost.  
 
Število gasilcev in tehnična opremljenost za posamezno kategorijo GE se določi na podlagi teh meril in drugih 
značilnosti območja delovanja GE, ki so določeni z operativnim gasilskim načrtom. Razvrstitev GE na podlagi 
teh meril opravi župan na predlog gasilskega poveljstva občine in občinske strokovne službe. 
 
Teritorialne GE posameznih kategorij morajo glede števila gasilcev, gasilskih vozil in opreme izpolnjevati 
določene minimalne pogoje, ki so predstavljeni v nadaljevanju. 
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3.4  Kategorije teritorialnih GE 
 
Teritorialne GE posameznih kategorij morajo glede števila gasilcev, gasilskih vozil in opreme izpolnjevati 
naslednje minimalne pogoje, ki so razvidni iz Tabele 1. 
 

Tabela 1: Kategorije teritorialnih GE 
 

Kategorija GE     Najmanjše št.     Najmanjše št.      Najmanjše število in vrsta gasilskih vozil in opreme 

                           prost. oper. gas.  pokl. gas. 

 

I.a. kategorija            6                                             GVM-1 

 

I. kategorija             12 (15)1                                    GVV-1 oziroma (GV-1)3 in (GVM-1)8 

 

II. kategorija            23 (32)1                                    GVC-16/24 in GV-2 oziroma GVC-16/25 in GVM-1, (AL)4 

 

III. kategorija           32 (42)1                                    GVC-16/15, GVC-24/50, GVM-1, (AL)4, (AC)7 

 

IV. kategorija           54                         (3)2              PV-1, (GVC-16/15)5, GVC-24/50, GVM-1, (AL)4, (AC)7 

 

V. kategorija            56                         (7)2              PV-1, (GVC-16/15)5, GVC-24/50, GVM-1, AL, (AC)7 

                                                            (12)2.a 

 

VI. kategorija                                        (32)6  končno število gasilcev in oprema se določi s posebnim elaboratom 

 

VII. kategorija                                                  končno število gasilcev in oprema se določi s posebnim elaboratom 

Vir: Vlada RS, 2007. 

 
1) če je enota oddaljena več kot 15 minut vožnje od enote višje kategorije; 
2) če je interventno pripravljenost potrebno opravljati s poklicnim dežurstvom; 
2.a) če je interventno pripravljenost treba zagotavljati s poklicno gasilsko enoto (manjše gasilske  

       enote); 
3) če je enota oddaljena manj kot 15 minut vožnje od enote višje kategorije; 
4) če je enota osrednja enota v občini in ima v svojem požarnem okolišu objekte, višje od P+4, pri  

    čemer lahko to opremo zagotovi več sosednjih občin; 
5) če enota opravlja naloge v skladu z 20. členom te uredbe in ji pripada HTV ali TRV-1, se GVC- 

    16/15 nadomesti z GVC-16/25; 
6) za samostojno poklicno enoto je minimalno število poklicnih gasilcev 32, končno število gasilcev in  

    opreme pa se določi z izdelavo posebnega elaborata; 
7) v občinah, kjer se za oskrbo s požarno vodo oceni, da potrebujejo avtocisterno, se lahko nabavi  

    avtocisterna, nabavo avtocisterne mora občina vključiti v program razvoja in nabave opreme, ki ga potrdi župan  

    občine; 
8) če ima enota že ustrezno gasilsko vozilo in osebno zaščitno opremo po minimalnih merilih. 
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GE I., II. in III. kategorije se organizirajo kot prostovoljne gasilske enote, GE IV. in V. kategorije kot 
prostovoljne gasilske enote ali kot prostovoljne enote s poklicnim jedrom, GE VI. in VII. kategorije pa kot 
poklicne enote. GE v občini se praviloma kategorizirajo na podlagi osnovnega operativnega območja. V vsaki 
občini se GE najvišje kategorije določi kot osrednja GE. 
 
Osrednja GE se po izvršeni kategorizaciji glede na osnovno operativno območje, ki ga pokriva, ponovno 
kategorizira ob upoštevanju števila vseh prebivalcev v občini. V vsaki občini je lahko le ena osrednja enota.  
 
V naseljih, kjer deluje več GE, se enotam, pri katerih je najmanj polovica operativnega območja oddaljena od 
osrednje enote manj kot 15 minut vožnje z gasilskim vozilom od sedeža enote, kategorija zniža za eno stopnjo.  
 
Vsaka GE mora imeti standardizirano in tipizirano gasilsko zaščitno in reševalno opremo glede na kategorijo 
enote. 
 
Osrednje GE so lahko glede na ogroženost v občini opremljene tudi z zahtevnejšimi ali drugimi gasilskimi vozili, 
kot so določena v prvem odstavku te točke. 
 
Vsaki GE lahko župan na predlog gasilskega poveljstva občine ali strokovne občinske službe glede na 
ogroženost njenega operativnega območja določi tudi dodatno gasilsko zaščitno in reševalno opremo. 
 
Določbe o minimalni in dodatni opremi v teritorialnih GE smiselno veljajo tudi za industrijske GE. 
 
Vsak gasilec mora imeti osebno zaščitno opremo, ki mora biti tipizirana in mora ustrezati predpisanim 
standardom. 
 

3.4.1   Dodatna oprema teritorialnih GE za gašenje požarov v naravnem okolju 
 
Dodatna opremljenost teritorialnih GE za gašenje požarov v naravnem okolju se določi na podlagi skupnega 
števila točk glede na: 

– delež gozdnih površin na operativnem območju GE, 
– površino požarne ogroženosti gozdov na operativnem območju GE. 
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4 NAČRTOVANJE IN ORGANIZACIJA GASILSTVA V OBČINI  LAŠKO 
 
 

4.1 Naloge Občine  
    
       Naloge občine opredeljuje 6. člen ZGas, ki navaja, da mora občina v skladu s svojimi pristojnostmi 
       zagotavljati organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva. 
 
Na podlagi načrta varstva pred požarom občina zagotavlja sredstva za: 

    1. redno delovanje gasilskih enot, 
    2. gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstva za opazovanje, obveščanje in   

        alarmiranje, 
    3. vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev ter opreme, 
    4. izobraževanje in dopolnilno usposabljanje pripadnikov GE, 
    5. gradnjo in vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje gasilstva, 
    6. Povračilo stroškov in škode, ki so jo imeli gasilci pri opravljanju nalog gasilstva in javne gasilske 

          službe 

    7. povračilo škode, povzročene tretjim osebam, zaradi opravljanja nalog gasilstva in javne gasilske 

        službe 
    8. opravljanje drugih dejavnosti gasilskih organizacij. 
 

 

Občina Laško zagotavlja opravljanje nalog gasilstva preko 8 PGD: 

- PGD Jurklošter 

- PGD Laško 

- PGD Rečica 

- PGD Rimske Toplice  

- PGD Sedraž  

- PGD Šentrupert 

- PGD Vrh nad Laškim  

- PGD Zidani most 

 
 
 

4.2 Naloge Gasilske zveze   
 
Naloge GZ opredeljuje 32. člen ZGas.   

 

PGD se povezujejo v GZ v skladu z zakonom. V občini Laško se PGD povezujejo v Gasilsko zvezo Laško. 
 

Gasilske zveze opravljajo organizacijske in strokovne naloge gasilstva zlasti v zvezi z: 

    – načrtnim kadrovanjem in usposabljanjem gasilcev; 
    – načrtnim in usklajenim razvojem ter opremljanjem GE v skladu s  

       predpisanimi merili; 
    – načrtovanjem in usklajevanjem uporabe GE gasilskih organizacij, ki so  

       članice zveze; 
    – povezovanjem med članicami GZ in občinami na območju, na katerem  

       deluje GZ; 
    – izvajanjem nalog, ki so jih nanje prenesle država ali občine; 
    – drugimi organizacijskimi in razvojnimi nalogami gasilstva. 
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Gasilska zveza imenuje poveljnika in namestnika poveljnika gasilske zveze in daje soglasje k imenovanju 
regijskega gasilskega poveljnika. Poveljnik GZ je član štaba Civilne zaščite. Poveljnik GZ  skrbi za 
pripravljenost, organiziranost, opremljenost in usposobljenost nižjih poveljstev ter operativnih gasilskih enot, za 
izvajanje  programov usposabljanja ter vodi večje in zahtevnejše intervencije. 

 

Način izbire in pristojnosti poveljnikov GZ in regijskih poveljnikov ter drugih gasilskih poveljnikov in njihovih 
namestnikov so določene s Pravili gasilske službe prostovoljnih gasilcev. 

Gasilska zveza, v katero se povezujejo PGD na območju občine, daje: 
                           –    mnenje k letnim programom usposabljanja operativnih gasilcev in GE   

                                 PGD; 
                          –     mnenje k letnim programom opremljanja prostovoljnih gasilskih enot z gasilsko                

                            zaščitno in reševalno opremo 

- Soglasje k nabavi gasilske tehnike in vozil 
 

Gasilska zveza z letnim programom dela določi oblike usposabljanja, ki jih PGD vključijo v svoje letne 
programe usposabljanja zaradi usklajenega kadrovskega razvoja gasilskih enot in operativne pripravljenosti in 
drugih razlogov, utemeljenih z ocenami ogroženosti občine. 
 

4.3 Pregled članstva v Prostovoljnih gasilskih društvih in opremljenosti z gasilskimi vozili 
ter prenosnimi motornimi brizgalnami 
 
 
Članstvo v Prostovoljnih gasilskih društvih in njihova pripadnost organizaciji je osnova za uspešno opravljanje 
prostovoljnega humanitarnega poslanstva. Pomembno vlogo v vsakem Prostovoljnem gasilskem društvu, pa ima 
operativno jedro in njegovo članstvo. Od številčnosti, usposobljenosti in opremljenosti je odvisna operativna 
pripravljenost in sposobnost gasilske enote za izvajanje različnih intervencij, tako pri gašenju požarov kot pri 
izvajanju intervencij ob naravnih in drugih nesrečah. 
 
Tabela št. 2, prikazuje pregled članstva v PGD, njihov operativni sestav in številčnost gasilskega podmladka, ter 
stanje voznega parka, ki ima pomembno vlogo pri operativni sposobnosti gasilske enote in stanje razpoložljivih 
prenosnih motornih brizgaln, ki so še vedno nepogrešljiv del opremljenosti gasilske enote, zlasti pri 
posredovanju ob poplavah in odpravljanju posledic poplav. 
 
 

4.4 Izvajanje obvezne javne gasilske službe 
 
Zakon o gasilstvu določa, da prostovoljne gasilske enote opravljajo tudi naloge javne gasilske službe. V 
Občini Laško je Župan s tripartitno pogodbo o opravljanju javne gasilske službe določil, da to službo 
opravljajo gasilske enote PGD Jurklošter, Laško, Rečica, Rimske Toplice, Sedraž, Šentrupert, Vrh nad 
Laškim, Zidani Most in Gasilska zveza Laško. 
 
Tabela 3, prikazuje opravljanje nalog javne gasilske službe v obravnavanem obdobju 2011 do 2015. 
Skupno so operativne gasilske enote izvedle 343 intervencij v katerih je sodelovalo 3.851 operativnih 
gasilcev ali, povprečno 11 gasilcev na intervencijo. Opravljenih pa je bilo 14.790 delovnih ur, kar po 
ceniku GZS znaša 293.433,60 €, brez vrednotenja delovnih ur gasilskih vozil in tehnike. Iz pregleda je 
razvidno, da število intervencij gasilskih enot narašča, tako z vidika elementarnih in drugih nesreč kot 
zaradi iskanja pomoči z strani občanov. 
Občani vse pogosteje ob različnih nepredvidenih dogodkih in nesrečah iščejo pomoč pri gasilskih enotah 
tudi v primerih, ko bi posledice nepredvidenih dogodkov lahko odpravile druge službe, organizacije ali 
posamezniki. Da je temu tako, je prvi razlog predvsem v odzivnosti gasilske enote na izredni dogodek in 
pričakovano pomoč občanov, drugi razlog, pa verjetno tudi v tem, da gasilske enote posledice izrednih 
razmer v okviru opravljanja javne gasilske službe opravljajo brezplačno. 

 
  



 14

Tabela 2: Pregled članstva v PGD ter opremljenosti z gasilskimi vozili in prenosnimi motornimi brizgalnami 
 
 
Vir: GZ Laško, 2016

PGD društvo Kategorija Število 
članov 

  Št. 
operativnih 
članov in 
rezerva 

 
      Št. 
pripravnikov 

Število 
mladine 

Število 
članic 

Število 
veteranov 
in veterank 

Število 
drugih 
članov 

Oprema  
(vozila in prenosne motorne brizgalne) 

     

JURKLOŠTER I. 156 23 12 35 29 8 49 
GVGP-2-let 2013, GV-1-let. 1997,  MB 8/8-let. 
2003, MB 4/4-let. 1980 

LAŠKO 
IV. 

108 46 3 24 11 9 15 

GVC-24/50-let 2008, GVC-16/25-let 1988, 
GVC-15/18-let. 1990, GVM-1-let. 2008, MB 
8/8-let. 1966, MB 5/5- let. 1984 

REČICA II. 165 32 7 47 17 13 49 
AC-16/70-let. 1999, GV-1-let. 2009, GVGP-1-
let. 2006, MB 8/8- let. 1996,  MB 8/8-let. 1979 

RIMSKE 
TOPLICE 

II. 
103 23 2 18 4 8 48 

PV-1-let. 2011, GVC 16/24-let. 2005, GV-1-let. 
1995, MB 8/8- let. 1967, MB 6/6- let. 1979 

SEDRAŽ I. 171 29 2 55 12 2 71 
GVC 16/40-let. 1987, GV-1-let. 2000, GVGP-1-
let. 1998, MB 8/8- let. 2002 

ŠENTRUPERT I. 157 30 52 38 10 2 25 
GVC 16/50-let. 1984, GV-1- let. 1999, MB 8/8- 
let. 2011, MB 5/5- let. 1970 

VRH NAD 
LAŠKIM 

I. 
116 49 28 17 14 3 5 

GVC 16/40-let. 1985, GVGP-1-let. 2007, GVM-
1-let. 1999, MB 8/8- let. 2004 

ZIDANI MOST I. 78 20 10 24 12 4 8 
GVC 24/50-let. 1980, GV-1-let. 1998, GVM-1-
let. 2012, MB 8/8- let. 2003, MB 5/5- let. 1970 

GZ LAŠKO         GVZ-1-let. 2011 

SKUPAJ / 1.054 252 116 258 109 49 270  
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Tabela 3: Pregled števila intervencij, sodelujočih operativnih gasilcev in opravljenih ur. 

 
Vir: GZS – Vulkan 2016 

Leto 2011 2012 2013 2014 2015 

Izredni dogodek Š
te
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lo
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Š
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Š
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Š
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Š
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Š
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Požar gosp. in pos. objektov 6 160 460 1 44 176       4 109 334 6 149 421 

Požar nestan. objektov 1 9 36       2 40 128 3 68 150       

Požar stan. objektov 2 42 126 4 110 137 1 15 26 3 48 232 7 121 419 

Dimniški požari 2 19 38 3 48 102 2 17 23 2 15 29 8 130 265 

Požari v naravi 10 120 337 12 187 412 12 265 853 3 30 31 13 218 611 

Tehnične intervencije 13 73 146 9 34 68 26 99 143 8 35 105 13 64 192 

Odpiranje stanovanj 8 22 22 3 11 16 5 10 11 9 22 30 6 16 31 

Premetne nesreče 5 14 48       4 11 14 5 21 52 2 10 24 

Požari proetnih sredstev 2 6 12       2 41 61             

Poplave in naravne nesreče 7 35 192 12 305 2.473 11 199 443 27 389 3.274 12 202 1.417 

Delovne nesreče 2 11 22       1 4 4             

Pomoč NMP 8 30 60       2 8 25 3 7 12 1 10 25 

Požari kom. zabojnikov 1 3 6       4 33 89 1 7 14       

Požari na energetskih vodih             1 21 18 1 11 12 1 6 30 

Iskanje pogrešanih osebe 1 15 90 1 6 30                   

Nesreče z nevarnimi snovmi 1 2 6 2 7 6 1 5 20 2 24 32 3 8 17 

Reševanje ljudi                   2 5 5       

Reševanje živali                   4 23 44 2 17 67 

Reševanje na vodi 1 3 9                         

Migracije                         1 2 27 

SKUPAJ: 70 564 1610 47 752 3420 74 768 1858 77 814 4356 75 953 3546 
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4.5  Sprejeti dokumenti Občine Laško na področju organiziranosti gasilstva  
 
Za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Laško ni sprejetega posebnega akta, ki bi 
urejal tudi vključevanje gasilskih enot v sistem zaščite in reševanja ter določal opravljanje nalog na področju 
varstva pred požarom, naravnimi in drugimi nesrečami. Zato se za to področje neposredno uporablja Zakon o 
varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu in drugi podzakonski akti, ki določajo organiziranost, opremljanje in 
usposabljanje gasilskih enot, ter financiranje.  
 
Sestav in število operativnih enot je določen z Uredbo Vlade RS o merilih za organiziranje, opremljanje in 
usposabljanje sil za zaščito in reševanje kot javno gasilsko službo. Za organizacijo in delovanje PGD ter 
strokovno usposabljanje operativnih gasilskih enot skrbi GZ Laško in Občinski štab za civilno zaščito v delu 
sofinanciranja stroškov izobraževanja. 
 
Občina ima v okviru sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami izdelano Oceno ogroženosti pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, ki je bila izdelana 01.09.2008 in ažurirana januarja 2010. Podlaga za izdelavo 
ocene je opredeljena z Navodilom o pripravi ocen ogroženosti (Uradni list RS, št. 39/95). 
 
Z Občino Laško oziroma županom Občine Laško je sklenjena  tripartitna letna Pogodba o opravljanju lokalne 
gasilske javne službe, v kateri je določeno, da javno gasilsko službo v občini opravljajo naslednje operativne 
gasilske enote: PGD Jurklošter, Laško, Rečica, Sedraž, Rimske Toplice,  Šentrupert, Vrh nad Laškim in Zidani 
Most. 
 
Prostovoljna gasilska društva imajo izdelane operativne požarne načrte, ki izhajajo iz ocene ogroženosti pred 
naravnimi in drugimi nesrečami po metodologiji in merilih, ki jih je pripravila Uprava RS za zaščito in 
reševanje, ter so bili podlaga za izdelavo kategorizacije gasilskih enot. 
 
Župan občine je 26.03.2012 sprejel Sklep o kategorizaciji gasilskih enot PGD v občini Laško. Na podlagi 
Uredbe in Meril za organiziranje in opremljanje GE je PGD Laško razvrstil v 4. kategorijo in je tudi osrednja 
gasilska enota v občini, PGD Rečica in Rimske Toplice v 2. kategorijo ter  PGD Jurklošter, Sedraž, Šentrupert, 
Vrh nad Laškim in Zidani Most v 1. kategorijo.  
 
V Pogodbi o opravljanju lokalne gasilske javne službe v občini Laško je opredeljen način financiranja in način 
izvajanja opremljanja društev z vozili, gasilsko opremo, osebno zaščitno opremo ter način usposabljanja. 
Občina se s to pogodbo zavezuje, da bo za izvajanje dejavnosti GZ Laško vsako leto zagotovila finančna 
sredstva v višini, ki jo bosta pogodbeni stranki letno dogovorili in potrdili s podpisom aneksa k pogodbi ali 
sprejemom nove pogodbe.  
 
Gasilska zveza je dolžna izdelati letno poročilo o uresničevanju letnega programa. Osnova za sestavo poročila 
so tudi letna poročila PGD.  
 
Sredstev iz proračuna ni mogoče uporabiti za financiranje programov usposabljanja ali nabavo gasilske 
zaščitne in reševalne opreme ter gasilskih vozil, če za izvedbo usposabljanja oziroma nabavo gasilske zaščitne in 
reševalne opreme ter gasilskih vozil ni bilo pridobljeno pozitivno mnenje Gasilske zveze. 
 
Osnova za usposabljanje in opremljanje gasilskih enot so letni programi, ki jih izdelajo PGD in so usklajeni z 
vsakoletnim finančnim programom GZ Laško in proračunom Občine Laško.  
 
Programi razvoja PGD so sestavni del dolgoročnega razvojnega programa gasilstva v občini Laško za obdobje 
2017–2027, ob upoštevanju Uredbe, v kateri so določena merila za organiziranje in opremljanje gasilskih enot, 
ki natančno določajo kategorizacijo gasilskih enot ter njihovo kadrovsko in materialno popolnjenost. 
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5   PREGLED FINANCIRANJA GASILSTVA V OBČINI LAŠKO   
 
 
Občina Laško v povprečju namenja za požarno varnost 1,56 % sredstev primerne porabe (tabela 4).  
 
Sredstva so namenjena za: 

- delovanje GZ Laško, 
- sofinanciranje delovanja PGD 
- zavarovanja gasilskih vozil in premoženja 
- zavarovanja članstva PGD 
- zdravniške preglede operativnega članstva 
- izobraževanja 
- investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo, 
- investicijska vzdrževanja gasilskih domov, opreme in gasilskih vozil 
- opremljanje operativnih gasilskih enot z osebno in kolektivno zaščitno opremo 
- delovanje mladine, članic in starejših gasilcev 

 

Tabela 4: Delež odhodkov za požarno varnost v primerni porabi občine od leta 2011 - 2015 
 
                                                                                                                                                    v   evrih 
Postavka                                Delež primerne porabe v  proračunu občine za leto                Skupaj 
                                       2011          2012             2013             2014              2015 
 
                                   8.714.027    8.496.631      8.394.285     8.350.697       8.114.674       42.070.314 

 
Odhodki za požarno varnost in gasilstvo    
                                      108.047       119.669         127.235        133.538         162.743            675.982 
 
Delež odhodkov za požarno varnost v primerni porabi občine v %  
                                        1,24             1,41                1,52           1,60               2,01                 1,56 
 
 
Vir: Zaključni računi Občine Laško od leta 2011 do leta 2015. 
 
 
Na podlagi letnih načrtov PGD in GZ Laško je občina v obdobju 2011–2015 sofinancirala nakup gasilskih vozil 
v PGD Rimske Toplice, Jurklošter, Rečica, Sedraž in Zidani Most. 
 
V Pogodbi o opravljanju lokalne gasilske javne službe v občini Laško je določeno, da je letni program GZ 
podlaga za sofinanciranje dejavnosti gasilske službe in da je letni program sestavni del pogodbe. PGD morajo 
pripraviti poročila o uresničevanju letnega programa dejavnosti gasilske službe, ki morajo vsebovati tudi 
podatke o porabi sredstev. Dokazila o porabi sredstev (pogodbe, računi) morajo biti arhivirana in predložena na 
poziv pooblaščene osebe. 
 
Občina na podlagi določil pravilnika o finančno materialnem poslovanju od prejemnikov sredstev vsako leto 
zahteva predložitev dokazil o porabi sredstev in zaključno poročilo ter izvaja nadzor nad izvajanjem javne 
gasilske službe v skladu. 
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Tabela 5: Požarna taksa 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Leto      Prilivi     Poraba         Razlika  Saldo 
_________________________________________________________________________________ 
2011  36.589,00  37.375,26      -   786,26          5.238,37  
2012  39.509,00  23.833,11     15.675,89        20.914,26 
2013  40.637,00  45.291,84 -     4.654,84           16.259,42 
2014  35786,00  30.363,84       5.422,16           21.681,58 
2015  33.791,00  55.900,00 -   22.109,00    - 427,42 
___________________________________________________________________________ 
 
Vir: Zaključni računi občine Laško od leta 2011 do leta 2015 
 
Zakon o varstvu pred požarom in Zakon o gasilstvu kot vir sofinanciranja požarne varnosti in gasilstva določata 
tudi sredstva, ki pritekajo v proračun občine in jih vplačujejo zavarovalnice iz naslova požarnih premij. Višino 
teh sredstev določa Uredba o požarni taksi, ki jo je sprejela Vlada Republike Slovenije. Sredstva so namenska in 
se lahko porabljajo za 

- opremljanje operativnih gasilcev z osebno zaščitno opremo 
- opremljanje gasilskih enot z gasilsko tehniko in vozili 
- izobraževanje in usposabljanje operativnih gasilcev 

V Občini Laško z sredstvi požarne takse razpolaga Odbor za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega 
sklada, ki ga je imenoval Župan. Odbor letno na predlog Gasilske zveze razporedi sredstva za namene, ki jih 
določa Zakon o varstvu pred požarom. 
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6  STRATEGIJA RAZVOJA GASILSTVA V OBČINI LAŠKO 
 
 

6.1  Kongresne usmeritve za razvoj gasilstva v državi  
 
Izhodišča za izdelavo strategije razvoja gasilstva Občine Laško so usmeritve, ki so bile sprejete na 16. Kongresu 
GZS, ki je potekal 25. maja 2013 v Kopru: 

• PGD mora biti tudi v bodoče osnovna celica prostovoljnega gasilstva, oblikovana po Zakonu o društvih 
in ZGas. 

• Gasilci se morajo tudi v bodoče zavzemali za zagotavljanje potrebne strukture celotnega članstva, ki 
zagotavlja učinkovito delo gasilske organizacije – predvsem za stalno vključevanje mladine in 
operativno članstvo različnih starosti. Pri svojem delu in medsebojnih odnosih se bodo ravnali v skladu 
s Kodeksom etike slovenskega prostovoljnega gasilstva. 

• Zaradi pomena pri zagotavljanju uspešnosti in operativne sposobnosti GE, ki ga ima povezovanje 
gasilstva na vmesnem nivoju med lokalnimi skupnostmi in državo, želijo gasilci po vzoru države tudi 
gasilsko organizacijo organizirati na pokrajinskem nivoju. 

• Pri urejanju statusa gasilca je potrebno poiskati ustrezne rešitve za ureditev le-tega.  
• V čim krajšem času je potrebno zagotoviti zdravstvene preglede za vse operativne gasilce. 
• Dosledno se morajo spoštovati zakonska določila o zdravstvenem in nezgodnem zavarovanju gasilcev. 

Vse gasilce je potrebno zavarovati tudi za primer odgovornosti. Urediti je potrebno invalidsko in 
pokojninsko zavarovanje gasilcev. 

• Okrepiti je potrebno aktivnosti na področju požarne preventive. Požarna statistika še vedno kaže na 
porast števila požarov. Vzroki nastankov požarov nas opozarjajo, da več kot polovico vseh požarov 
povzročijo človeška malomarnost, nepozornost in neznanje. 

• Nadaljevati je potrebno z vsebinami meseca varstva pred požari, ki morajo biti tudi v prihodnje 
vsakoletni vrhunec preventivnih aktivnosti. Slovenski prostovoljni gasilci se zavzemajo, da se v skladu s 
predpisi v šolah in drugih javnih objektih, kjer se zbira veliko število ljudi, enkrat letno izvede 
evakuacija kot pomemben ukrep v primeru požara. Pri tem gasilci sodelujejo kot najpomembnejša 
splošna reševalna služba, ki skrbi za osveščanje in preventivno dejavnost.   

• Vztrajati je potrebno na doslednem uveljavljanju določil zakonov in pri pripravi podzakonskih aktov. 
• Priporoča se zagotavljanje 3 % sredstev primerne porabe občinskega proračuna za delovanje gasilstva.   
• Operativna organiziranost GE mora zagotavljati stalno operativno pripravljenost GE za izvajanje 

javne gasilske službe. Usklajena mora biti z merili za razvrščanje in opremljanje GE. Pri tem je 
potrebno vztrajati na ustrezni kadrovski popolnitvi in opremljenosti.  

• Še vedno je odprto področje statusa prostovoljnega gasilca in njegove odsotnosti z dela v času 
opravljanja javne gasilske službe. To ostaja tudi v bodoče prioritetna naloga. Skupaj z državnimi 
organi je treba prostovoljnemu gasilcu zagotoviti ustrezne pogoje za opravljanje javne gasilske službe. 

• Pri organiziranju in delovanju GE je treba tudi v bodoče vztrajali na samostojnosti gasilske 
organizacije in na lastnem sistemu vodenja in širše delovati kot sestavni del sistema sil za zaščito in 
reševanje.  

• Z učnimi programi in oblikami usposabljanja je treba slediti zahtevam, ki jih prinaša sodoben razvoj 
tehnike in novih tehnologij.  

• Gasilska zaščitna in reševalna oprema, ki se uporablja v gasilski organizaciji, mora biti v skladu z 
ustreznimi standardi in tipizacijo GZS. Opremljanje GE se mora na vseh nivojih izvajati v skladu z 
Merili za organiziranje in opremljanje GE in v skladu z Operativnimi gasilskimi načrti. 

• Pri uvedbi digitalnega sistema radijskih zvez se je treba zavzemati za vključevanje vseh prednosti 
sodobne tehnologije pri uporabi v gasilske namene. 

• V bodoče je treba skrbeti za vzdrževanje in razvoj gasilskega informacijskega sistema Vulkan in 
poskrbeti za dokončno izdelavo baze podatkov in za povezljivost sistema z drugimi informacijskimi 
sistemi v sistemu zaščite in reševanja. 

• Področje dela z mladimi je pomembno za obstoj organizacije, zato mora biti deležno posebne 
pozornosti tudi v bodoče. Zavzemati se je treba za vključitev ustreznih vsebin s področja gasilstva in 
požarnega varstva v učne programe osnovnošolcev in srednješolcev. 

• V bodoče je treba dajati velik poudarek na ustrezni zastopanosti članic v posameznih organih in 
komisijah na nivojih gasilskih društev, GZ, regije in na nivoju GZS. Članice se morajo vključevati v 
proces usposabljanja za pridobivanje činov in nazivov in se v skladu s svojimi sposobnostmi vključevati 
v operativno dejavnost.  
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• Gasilski veterani so s svojim neumornim in nesebičnim prostovoljnim delom ustvarjali organizacijo ter 
jo predali kot nacionalno bogastvo in posebnost naše družbe, zato je potrebno poskrbeti, da bodo  imeli 
tudi v bodoče svoje mesto v organizaciji. Vztrajati je potrebno na bogastvu pestrosti članstva, kjer si 
podajajo roko številne generacije. 

• Zgodovina slovenskega gasilstva je pomembna za vlogo in pomen gasilske organizacije v družbi, 
zagotavlja nam ustrezno mesto med organizacijami z bogato tradicijo, zato je potrebno tudi v bodoče 
negovati bogastvo, ki potrjuje veliko skrb slovenskega naroda za varnost ljudi  in premoženja. 

 
 
 

6.2  Dolgoročni program razvoja gasilstva v Občini Laško v obdobju 2017–2027 
 
 

6.2.1  Usposabljanje operativnih kadrov 
 
6.2.1.1  Temeljno strokovno usposabljanje gasilcev se bo izvajalo v skladu s Temeljnim programom 
usposabljanja prostovoljnih gasilcev, ki ga je sprejela GZS in potrdilo Ministrstvo za obrambo dne,03.10.2016 
in  sprejetimi letnimi programi usposabljanja poveljstva GZ Laško. Teoretično izobraževanje bo potekalo v 
učilnici PGD Laško, ki izpolnjuje predpisane pogoje in je registrirana pri GZS. Praktično usposabljanje, pa bo 
potekalo na poligonu GZ Laško. Prav tako se zagotavlja ustrezen predavateljski in instruktorski kader, ki ima 
vsa potrebna znanja in usposobljenost pridobljeno z usposabljanjem v Gasilski šoli v Izobraževalnem centru RS 
za Zaščito in reševanja na Ig. 
 
Na nivoju GZ se bo izvajal tečaj za gasilca pripravnika, tečaj za operativnega gasilca, tečaj za višjega gasilca in 
tečaj za nižjega gasilskega častnika. Vsako tretje leto se bo izvedel tečaj za operativnega gasilca, vsaka tri leta 
se bo izvedel tečaj za višjega gasilca in na vsakih pet let tečaj za nižjega gasilskega častnika.  Usposabljanje za 
gasilskega častnika in višjega gasilskega častnika, pa se bo izvajalo na nivoju gasilskega poveljstva Celjske 
regije in GZS 
 
 
6.2.1.2  Dopolnilno strokovno usposabljanje zajema usposabljanje za specialnosti, ki se bo izvajalo po potrebi 
in v skladu z kadrovskimi zahtevami Meril za organiziranje in opremljanje gasilskih enot. V GZ Laško bodo 
organizirani tečaji za strojnika, uporabnika radijskih postaj in bolničarja. Na podlagi letnih programov 
usposabljanja se bo vsako leto  prijavljalo na tečaje in usposabljanja v organizaciji gasilske šole operativne 
člane gasilskih enot, najpogosteje pa za nosilca izolirnega dihalnega aparata, tehničnega reševalca, nevarne 
snovi, predavatelja, inštruktorja, sodnika gasilsko športnih disciplin, mentorja mladine, mentorja članic, za 
gašenje notranjih požarov, gašenje požarov v naravi, gašenje s pomočjo sodelovanja helikopterja in informatika. 
 
6.2.1.3  Permanentno izobraževanje 
 
To izobraževanje dopolnjuje temeljno in dopolnilno strokovno usposabljanje s ciljem obnavljanja in utrjevanja 
osvojenega usposabljanja in pridobljenih znanj. Permanentno izobraževanje se izvaja v organizaciji Gasilske 
zveze v obliki seminarjev, posvetov, na tehničnih dnevih in rednih letnih usposabljanjih operativnih članov 
gasilskih enot na poligonu GZ Laško. K tej obliki usposabljanja spadajo tudi obiski operativcev v podjetjih v 
državi in tujini ter seznanjanje z novimi tehnologijami in obiski različnih strokovnih sejmov ter predstavitev 
proizvajalcev gasilske opreme in vozil. 
 
 
6.2.1.4  Sodelovanje pri usposabljanju z drugimi društvi in organizacijami 
 
Do sedaj je bilo organiziranih več skupnih usposabljanj z OO RK Laško za specialnost bolničar, z Zavodom za 
gozdove RS za specialnost motorna žaga in z Letalsko šolo SV – Cerklje za pomoč pri uporabi helikopterja pri 
gašenju požarov v naravi.  
V prihodnje se predvideva nadaljevanje vseh naštetih oblik usposabljanja in tudi sodelovanje z AMZS pri 
organizaciji tečaja varne vožnje za voznike, ki vozijo gasilska vozila na nujni vožnji. Z Občinskim štabom civilne 
zaščite načrtujemo ohranitev dosedanjega nivoja sodelovanja pri usposabljanju operativnega članstva gasilskih 
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enot ter višji nivo sodelovanja in koordinacije  pri izvajanju operativnih nalog ob večjih požarih in 
katastrofalnih naravnih in drugih nesrečah. 
V bodoče se načrtujejo tudi skupna izobraževanja in usposabljanja operativnih gasilskih enot z gasilskimi 
društvi Novigrad, Umag in Buje iz sosednje republike Hrvatske. 
 
 

6.2.2  Delo z mladino 
 
Področje dela z mladino vodi Komisija za delo z mladimi pri GZ Laško, ki vodi in koordinira delo komisij, ki so 
imenovana v vseh društvih. Večina programov je verificiranih s strani GZS in obsegajo naloge na področju 
usposabljanja in izvajanja preventivnih nalog. Vodstva PGD dobro sodelujejo z OŠ, vrtci,  in starši otrok. 
Enkrat letno se organizira gasilski tabor mladine. Veliko truda pa je vloženega tudi v izvedbo različnih oblik 
tekmovanj na vseh nivojih v: orientaciji, gasilskem kvizu mladine in gasilsko-športnih tekmovalnih disciplinah.  
Za nemoteno delo skrbijo mentorji mladine, ki so aktivni v vseh društvih in imajo veliko voljo nadaljevati s 
svojim delom tudi v prihodnje, ko se predvideva nadaljevanje vseh naštetih aktivnosti pri delu z mladimi. 
 

6.2.3  Delo s članicami 
 
Ženske imajo vidnejšo vlogo v delu gasilske organizacije, tako prevzemajo že tudi del operativnih nalog. 
Organizirane so v komisijah po društvih, njihovo delo pa vodi, nadzira in koordinira Komisija za članice pri GZ. 
Organizirajo vsakoletno srečanje in strokovno operativno usposabljanje, redno se udeležujejo posvetov in 
usposabljanj po programu GZS, raznih predstavitev in prirejajo družabna srečanja. Veliko žensk je vključenih 
po PGD v delo administracije, računovodskih poslov in opravljajo pomembne naloge na preventivnem področju. 
Njihova vloga bo v prihodnje še bolj pomembna, vodstva društev pa bodo morala pritegniti in izkoristiti vse 
potenciale žensk tudi v naslednjih desetih letih. 
 
 

6.2.4  Delo z veterani 
 
Delo s starejšimi gasilci zahteva posebno pozornost, predvsem pa nagovarja in opozarja vsa vodstva društev, da 
znajo izkoristiti njihovo znanje in izkušnje iz preteklosti, za boljše delo v prihodnje predvsem na področju 
medgeneracijskega dialoga. Večjo skrb bo potrebno posvetiti združevanju zmogljivosti s podobnimi 
organizacijami in društvi pri izdelavi skupnih programov za vseživljenjsko učenje v tretjem življenjem obdobju. 
Prav gotovo bodo veterani v prihodnje prispevali pomemben delež pri ohranjanju tradicij in zgodovine gasilstva. 
 

 

6.2.5  Mednarodno sodelovanje 
 
Ta oblika sodelovanja z gasilci iz drugih držav traja že vrsto let, stiki pa so bili vzpostavljeni z gasilci iz bivše 
skupne države (Hrvaška in Srbija). Vzpostavljeni so pristni in dolgoletni stiki z izmenjavo z gasilci iz Nemčije. 
Večinoma sodelovanje sloni na medsebojni izmenjavi članstva, znanja in opreme ter v prihodnje tudi na 
partnerskem odnosu pri prijavah na razpise EU skladov in s tem iskanje možnosti pridobivanja dodatnih 
finančnih virov.    
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6.2.6  Gradnja in vzdrževanje gasilskih domov in drugih objektov 
 
Večina gasilskih domov v občini Laško je dobro vzdrževana in funkcionalno opremljena. Treba pa je poudariti, 
da se vsa društva obnašajo v smislu dobrega gospodarja.  
V naslednjem obdobju se načrtujejo le manjša investicijska vzdrževanja in redna vzdrževanja objektov, kar bo 
prispevalo k energetsko varčnejšim objektom in nižjim obratovalnim stroškom. 
 
Bodo, pa prizadevanja potekala v smeri trajnejše zagotovitve vadbenih površin za izvajanje programov 
izobraževanja operativnih gasilcev in usposabljanja operativnih gasilskih enot. V ta namen se bo Gasilska zveza 
in Občina Laško prizadevala za ureditev statusa sedanjega poligona, ali za rešitev na novi primerni lokaciji. 
 
 

6.2.7 Opravljanje strokovno tehničnih nalog 
 
V tem obdobju se načrtuje ustrezna ureditev opravljanja strokovno tehničnih nalog za potrebe požarne varnosti 
in gasilstva na nivoju Gasilske zveze in Občine Laško. 
 

6.2.8  Nakup gasilske opreme in tehnike 
 
Osebna in kolektivna zaščitna oprema operativnih gasilcev in gasilska tehnika so pogoj za uspešno izvajanje 
operativnih nalog in maksimalno varnost gasilcev pri izvajanju intervencij. Ker vse gasilske enote še niso 
opremljene z osebno in kolektivno zaščitno opremo v skladu z Merili za organiziranje in opremljanje gasilskih 
enot se v tem obdobju načrtuje dopolnjevanje opreme in zamenjava tiste opreme, ki glede na starost ne zadostuje  
pogojem uporabnosti in zagotavljanju varnosti gasilcev pri izvajanju tehničnih intervencij in drugih intervencij, 
kjer se je potrebno spopadati z novimi tehnologijami in vedno bolj zahtevnimi materiali, ki so bistveno 
spremenili načine in taktične pristope pri gašenju in reševanju.  
Tabela 6 prikazuje stanje opremljenosti in manjkajoče osebne zaščitne opreme gasilskih enot. Strošek nabave 
manjkajoče osebne zaščitne opreme znaša cca 35.515 € 
    
Občina, Gasilska zveza in PGD si bodo prizadevali, da se bo v tem obdobju nabavila manjkajoča ali zamenjala 
osebna zaščitna oprema operativnih gasilcev in nabavila kolektivna zaščitna oprema gasilcev za vstop v 
kontaminirano atmosfero, ter manjkajoče potopne črpalke in druga oprema za intervencije ob poplavah, 
naravnih in drugih nesrečah, ki so vedno bolj pogoste tudi v naši občini. Terminski plan nabave potopnih črpalk 
je prikazan v tabeli 7 in vrednostno znaša cca 20.700 €. V skladu s predpisi GZS je možno motorno brizgalno 
oziroma črpalko, ki je redno vzdrževana, zamenjati  po preteku življenjske dobe 25 let. 
 
V okviru finančnih zmožnosti bo potrebno dopolniti tudi opremo za reševanje z višin in iz globin v gasilski enoti 
PGD Laško in Rimske Toplice ter zagotoviti minimalno opremo za ostale gasilske enote   PGD. 
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Tabela 6: Opremljenost gasilskih enot z osebno zaščitno opremo 
 

Ustrezno Neustrez. Manjko UstreznoNeustrez. Manjko UstreznoNeustrez. Manjko Ustrezno Neustrez.Manjko UstreznoNeustrez. Manjko

Jurklošter 1. 15 13 0 2 14 0 1 11 15 4 4 0 11 4 0 11

Laško 4. 54 46 0 8 40 0 14 37 2 17 33 0 21 20 0 34

Rečica 2. 23 27 3 0 30 0 0 27 0 0 19 0 4 32 0 0

Rimske Toplice 2. 23 22 0 1 22 0 1 14 21 9 19 0 4 10 0 13

Sedraž 1. 15 13 19 2 28 6 0 14 24 1 18 0 0 8 0 7

Šentrupert 1. 15 10 4 5 22 0 0 8 18 7 7 0 8 3 0 12

Vrh nad Laškim 1. 15 20 10 0 16 0 0 9 12 6 16 0 0 2 0 13

Zidani Most 1. 15 16 0 0 15 5 0 8 15 7 11 0 4 8 0 7

167 36 18 187 11 16 128 107 51 127 0 52 87 0 97

OPREMLJENOST GE Z OSEBNO ZAŠČITNO OPREMO

KATEG.
Št 

operativ

GASILSKA 

ENOTA

Skupaj

OGNJEVARNE PODKAPEGASILSKE ROKAVICEGASILSKE ČELADEZAŠČITNI ŠKORNJIZAŠČITNE OBLEKE

 
 
Vir: GZ Laško 2016 
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Tabela 7: Terminski plan nabave muljnih – potopnih črpalk 
 

PGD Leto nakupa 
leto nabave 
obstoječih 

Potrebno število 

Laško 2017 1977;82;2003 2 

Jurklošter 2018 1988, 2003 1 

Rečica 2018 1999, 2003 1 

Sedraž 2019 1999 1 

Rim/Toplice 2019 2002, 2013 1 

Zidani Most 2020 1999,2003 1 

Vrh/Laškim 2021 1999 1 

Šentrupert 2022 1999, 2003 1 
 
                                                        Vir:  GZ Laško, 2016 

 
 
 

6.2.9  Nakup in zamenjava gasilskih vozil 
 
Gasilska vozila v PGD se v preteklosti niso nabavljala samo v skladu z veljavno tipizacijo GZS in glede na 
kategorizacijo gasilske enote, zato je dolgoročni cilj, da se gasilskim enotam zagotovijo gasilska vozila, ki 
ustrezajo navedeni tipizaciji in kategorizaciji. Za nabavo vozil so društva zagotavljala lastna sredstva in se tudi 
prijavljala na razpise Uprave RS za Zaščito in reševanje za sofinanciranje nakupa vozil in nadgradnje in na ta 
način pridobila nekaj sredstev iz države. Sofinanciranje pa se je zagotavljalo iz proračunskih postavk Občine 
Laško,sredstev požarne takse, sredstev krajevnih skupnosti, prostovoljnih prispevkov krajanov in sredstev 
donatorjev. Verjetno se bo podoben sistem financiranja nadaljeval tudi v prihodnje, zagotovo pa vse dotlej, 
dokler lokalne skupnosti ne bodo uvedle požarnega davka, ki ga že opredeljuje ZOG. Z upoštevanjem življenjske 
dobe vozila se bodo morala tudi PGD poleg ostalih tehničnih zahtev prilagoditi novim pogojem EU glede 
pogonskih motorjev EURO 5. in 6. 
Kriterije za sofinanciranje nabave gasilskih vozi je z soglasjem Župana občine Laško sprejel Upravni odbor GZ 
Laško dne, 17.03.2014 in določajo razmerje sofinanciranja nabavne vrednosti vozila v višini 25 % društvo, 35 % 
požarna taksa in 40 % proračun občine Laško.   
 
V skladu s predpisi GZS je možno vozilo, ki je redno vzdrževano, zamenjati  po preteku življenjske dobe, ki je 
predstavljena v spodnji tabeli št. 8, plan nabave oziroma zamenjave, pa je razviden iz tabele 9. 
Realizacija terminskega plana nabave in zamenjave gasilskih vozil vrednostno znaša cca 850.000 € 
 
 
Tabela 8: Življenjska doba gasilskih vozil 
 

Oznaka vozila Življenjska doba v letih 
PV-1 5 
GV-1 15 
GVV-1 20 
GV-2 20 
GVV-2 25 
GVC 16/15 25 
GVC 16/25 25 
GVC 16/24 25 
GVC 24/50 25 
GVGP-1 10 
AC 25 

                                              
                                                        Vir: GZS, 2009 
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Tabela 9: Terminski plan nabave/zamenjave gasilskih vozil 
 
 

PGD Tip vozila Leto nakupa leto nabave obst. 
vozila 

opomba 

Laško GVC 16/15 2018 1988 Zamenjava GVC 
16/25 

Šentrupert GVGP-2 2020 1984 Zamenjava GVC 
16/50 

Zidani Most GVGP-2 2022 1980 Zamenjava GVC 
24/50 

Vrh/ Laškim GVGP-2 2024 1985 Zamenjava GVC 
16/25 

Sedraž GVGP-2 2026 1987 Zamenjava GVC 
16/25 

Rimske Toplice GVM-1 2027 1995 Zamenjava GV-1 
Jurklošter GVM-1  1997 Zamenjava GV-1 
Rečica GVC 16/24  1999 – nadgradnja 

2014 
Zamenjava GVC 
16/70 

     
 
                    Vir: GZ Laško, 2016  
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7   ZAKLJUČEK 
 
 
 
Gasilstvo je obvezna lokalna javna služba, katere naloge so predvsem gašenje in reševanje ob požarih, izvajanje 
preventivnih nalog varstva pred požarom ter opravljanje določenih nalog zaščite, reševanja in pomoči ob 
naravnih in drugih nesrečah.  
 
Z novo zakonodajo je na mednarodno primerljivi ravni urejen tudi status gasilcev in gasilskih organizacij, 
obstaja pa še vedno nekaj neskladij med predpisi o društvih in gasilstvu. 
 
V kolikor bo država hotela izvrševati strategijo nacionalnega programa, bo morala sedanje razmerje v korist 
lokalnih skupnosti bistveno povečati, hkrati pa si prizadevati, da bo dvignila stopnjo sredstev požarnega sklada, 
ki pripada lokalnim skupnostim za uresničevanje nalog na področju gasilstva. 
 
Preprečevanje nastanka požarov v gospodarskih in stanovanjskih objektih, izvajanje ukrepov pred naravnimi in 
drugimi nesrečami ter zmanjšanje njihovih posledic je nedvomno najpomembnejša in ekonomsko najbolj 
upravičena oblika varstva pred požari ter naravnimi in drugimi nesrečami. Država in lokalne skupnosti bodo 
morale svoj interes in odgovornost usmeriti predvsem v preventivne dejavnosti ter zagotavljanje zadostnih 
sredstev za organiziranje, opremljanje in usposabljanje gasilskih enot, ki opravljajo javno gasilsko službo in so 
hkrati najpomembnejši člen sistema zaščite in reševanja. 
 
Občina Laško je v zadnjih letih za požarno varnost zagotavlja v povprečju 1,56 % sredstev primerne porabe 
občinskega proračuna, kar ni zadoščalo potrebam PGD za pokrivanje rednih stroškov, še manj, pa za njihov 
nadaljnji razvoj. V letu 2015 je bil ta odstotek 2,01 % primerne porabe in ta odstotek, bo občina zagotavljala v 
naslednjem dolgoročnem obdobju ter si hkrati prizadevala odstotek postopoma še povečati do priporočljivega 
obsega 3% sredstev primerne porabe občinskega proračuna. 
 
 
Dolgoročni program razvoja gasilstva v občini Laško v obdobju 2017–2027 je dokument, ki bo vzpodbudil še 
boljše delo gasilcev na področju požarne varnosti in jim omogočil, da bodo vse svoje aktivnosti usmerjali 
predvsem v opravljanje preventivnih in operativnih nalog, ki izhajajo iz pogodbe o opravljanju javne gasilske 
službe, usposabljanje operativnega kadra ter društvene dejavnosti, ki so predvsem v delu z mladimi, ki 
predstavljajo osnovni kadrovski potencial dopolnjevanja članstva v operativnih gasilskih enotah in s tem 
zagotovilo za opravljanje prostovoljnega humanitarnega poslanstva tudi v bodoče. Hkrati ta dokument ponuja 
realizacijo zastavljenih ciljev in odpira priložnosti za dobro sodelovanje med društvi in lokalnimi skupnostmi ter 
občani in ustvarja dobre pogoje za delo v samih društvih. 



OKVIRNI FINANČNI NAČRT NABAVE / ZAMENJAVE GASILSKIH VOZIL  GLEDE NA TERMINSKI 

PLAN IZ DOLGOROČNEGA NAČRTA RAZVOJA GASILSTVA V OBČINI LAŠKO V OBDOBJU   

2017 – 2027, OB UPOŠTEVANJU KRITERIJEV ZA SOFINANCIRANJE 

 

PGD LAŠKO 
 

- Zamenjava vozila GVC 16/25 
- Leto nabave: 2018 
- Novo vozilo GVC 16/15 – VREDNOST: 320.000,00 € 
- Financiranje s kreditom na 5 let 

     Sofinanciranje           Delež                Letni obrok 
1. PGD     80.000,00 €             16.000,00 € 
2. Požarna taksa  112.000,00 €   22.400,00 € 
3. Občina   128.000,00 €   25.600,00 € + obresti kredita 

 
PGD ŠENTRUPERT 
 

- Zamenjava vozila GVC 24/50 
- Leto nabave: 2020 
- Novo vozilo GVGP-2 – VREDNOST: 130.000,00 € 
- Financiranje s kreditom na 5 let 

    Sofinanciranje     Delež    Letni obrok 
1. PGD   32.500,00 €     6.500,00 € 
2. Požarna taksa  45.500,00 €     9.100,00 € 
3. Občina   52.000,00 €   10.400,00 € + obresti kredita 

 

PGD ZIDANI MOST 
 

- Obnova nadgradnje vozila GVGP-2 
- Leto obnove: 2022 
- VREDNOST obnove: 70,000,00 € 
- Financiranje s kreditom na 5 let 

    Sofinanciranje     Delež    Letni obrok 
1. PGD   17.500,00 €     3.500,00 € 
2. Požarna taksa  24.500,00 €     4.800,00 € 
3. Občina   28.000,00 €     5.600,00 € + obresti kredita 

 

PGD VRH NAD LAŠKIM 
 

- Zamenjava vozila GVC  16/25 
- Leto nabave: 2024 
- Novo vozilo GVGP-2 – VREDNOST: 130.000,00 € 
- Financiranje s kreditom na 5 let 

    Sofinanciranje     Delež    Letni obrok 
1. PGD   32.500,00 €     6.500,00 € 
2. Požarna taksa  45.500,00 €     9.100,00 € 
3. Občina   52.000,00 €   10.400,00 € + obresti kredita 

 
 



PGD SEDRAŽ 
 

- Zamenjava vozila GVC 16/25 
- Leto nabave: 2026 
- Novo vozilo GVGP-2 – VREDNOST: 130,000,00 € 
- Financiranje s kreditom na 5 let 

    Sofinanciranje    Delež    Letni obrok 
1. PGD   32.500,00 €     6.500,00 € 
2. Požarna taksa  45.500,00 €     9.100,00 € 
3. Občina   52.000,00 €   10.400,00 € + obresti kredita 

 

PGD RIMSKE TOPLICE 
 

- Zamenjava vozila GV-1 
- Leto nabave: 2027 
- Novo vozilo GVM-1 – VREDNOST: 70.000,00 € 

    Sofinanciranje  Delež    Letni obrok 
1. PGD   17.500,00 €   3.500,00 € 
2. Požarna taksa  24.500,00 €   4.800,00 € 
3. Občina   28.000,00 €   5.600,00 € + obresti kredita 

 
PREGLED FINAČNE OBREMENITVE DELEŽNIKOV SOFINANCIRANJA NABAVE GASILSKIH VOZIL 
 
Leto      PGD             Požarna taksa          Občina 
 
2018  16.000,00 €   34.300,00 €  48.600,00 € + obresti 
2019  16.000,00 €   22.400,00 €  25.600,00 € + obresti 
2020  22.500,00 €   31.500,00 €  36.000,00 € + obresti 
2021  22.500,00 €   31.500,00 €  36.000,00 € + obresti 
2022  26.000,00 €   36.300,00 €  41.600,00 € + obresti 
2023  10.000,00 €   13.900,00 €  16.000,00 € + obresti 
2024  16.500,00 €   23.000,00 €  26.400,00 € + obresti 
2025  10.000,00 €   13.900,00 €  16.000,00 € + obresti 
2026  16.500,00 €   23.000,00 €  26.400,00 € + obresti 
2027  16.500,00 €   23.000,00 €  26.400,00 € + obresti 
 
 
OKVIRNI FINANČNI NAČRT PRIPRAVIL 
Poveljnik GZ Laško, Slavko Špiler, VGČ  1. st. 


