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1. Optimizacija gasilske taktike in skladnost s priporočili in pravili GZ Slovenije
Namen dopolnitve strateškega načrta je optimizacija opremljanja in delovanja laških
gasilcev, ki skladno s pogodbo v celotni Občini Laško skrbijo za varstvo pred požari in
drugimi naravnimi nesrečami.
Sodoben svet prinaša tudi sodobne in zahtevnejše intervencije, predvsem na njih narava
od gasilca zahteva več taktike, znanja, izkušenj in nenazadnje nepogrešljive opreme. Pod
opremo spada tako osebna kot skupna zaščitna oprema in seveda vozila. Gasilska zveza
zadnja leta stremi k skupni nabavi vse opreme in kar nekaj let je ta praksa stalna in
usklajena z vsemi društvi.
Dopolnitev se nanaša predvsem na tipizacijo gasilskih vozil znotraj GZ Laško in Občine
Laško. Dopolnitev spremeni tudi načrte nabave gasilskih vozil in s tem tudi način plačila
oziroma najema vozil s strani gasilskih društev.
2. Sprememba tipa gasilskih vozil znotraj GZ Laško
GZ Laško namerava tipizirati gasilsko vozilo znotraj zveze za uporabo v vseh društvih in
takšna vozila potem nabaviti za vsa društva. Tipizacija bo seveda skladno s tipizacijo GZ
Slovenije in priporočili poveljstva GZ Laško.
2.1. Tipizacija kombiniranega gasilskega vozila za prevoz moštva, opreme in gasilnih
sredstev
Govorimo o gasilskem vozilu z vodo in prostorom za gasilski oddelek, ki bo opremljena
tudi z vso najnujnejšo opremo/orodjem za posredovanje na intervencijah, ki se
izvajajo na območju Občine Laško. Okvirna cena kombiniranega gasilskega vozila za
prevoz moštva, opreme in gasilnih sredstev je 230.000,00 EUR.
2.2. GVM, prikolice
Namesto orodnih vozil vozila za moštvo in prikolice za prevoz brizgalnih črpalk po
potrebi. Vozilo za moštvo se uporabi tudi za prevoz otrok.
Okvirna cena kombija s prikolico je 70.000,00 EUR.
3. Praksa drugih občin/GZ, Celje, Konjice, Velika Polana, …
Praksa drugih občin je zelo podobna, saj gasilske zveze enotno nabavljajo enaka vozila za
vsa svoja društva in takšna praksa se bo vzpostavila tudi v GZ Laško.
Predhodne nabave vozil in izbire glede na razpoložljivost rabljenih vozil so povzročile
raznolikost vozil po zvezi in s tem tudi neenotno opremljenost. Posledice se pokažejo na
skupnih intervencijah, ko se gasilci znajdejo le po svojih vozilih, velika težava pa je tudi
vodenje intervencij, saj mora vodja intervencije (ni vedno poveljnik PGD ali GZ) poznati vsa
vozila in kaj lahko od njih pričakuje.
4. Financiranje
Financiranje se izvaja preko Občine Laško in sicer je dogovorjena delitev stroškov neto
cene vozila:
- Občina Laško 70%
- GZ Laško – požarna taksa – 20%
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- PGD – 10%
Vozila ostanejo v lasti Občine Laško, gasilska društva imajo vozila v najemu.
Dokumentacija za nabavo gasilskih vozil je domena GZ Laško, razpis spelje Občina Laško.
5. Zaključek
Enotna nabava gasilskih vozil se je v preteklosti že pokazala kot učinkovita ampak smo vmes
dovolili preveč samostojnosti društvom, predvsem zaradi pomanjkanja sredstev, kar je prisililo
društva, da so nabavljala za lastna sredstva in po lastni presoji.
Posledica je star avtopark in raznolikost vozil, ki ne ustrezajo skupinski gasilski taktiki, obenem
pa so društva omejena na opremo in razporejenost, pridobljeno z vozilom.
Poenoteno kombinirano gasilsko vozilo za prevoz moštva, opreme in gasilnih sredstev prinese
ogromno prednost pri odzivanju in posredovanju, saj je z gasilskim vozilom z vodo na kraju
takoj tudi najmanj 5 gasilcev s potrebno opremo. Vsekakor bodo učinki vidni na samostojnih
kot tudi na skupnih intervencijah v Občini Laško. Na žalost tovrstne spremembe podražijo
nakupe gasilskih vozil, zato se je GZ Laško uspela dogovoriti za višji vložek Občine Laško, saj
sama tovrstnim trendom z omejenimi viri ne more slediti. Bistveno manj stroška pade na
gasilsko društvo, ki bo s tem lažje dopolnjevalo in osveževalo ostali del zaščitne opreme.
Prav gotovo se bodo vsi ti ukrepi odrazili v še večji pripravljenosti naših vrst in bom os tem
zagotovili številčnejšo in kvalitetnejšo požarno varnost ter varnost pred drugimi nesrečami v
Občini Laško.
Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!
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