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ZGODOVINA GASILSTVA

• Ena najstarejši javnih služb (pr. n. št.). 

• Prostovoljno gasilstvo se razvije v 1. stoletju (tudi v naši krajih). 

• 18. september 1869, prvo organizirano gasilsko društvo v Sloveniji 
(Metlika). 

• Ustanavljanje: Zveza prostovoljnih gasilskih društev za Koroško, Štajerska 
deželna gasilska zveza, Deželna zveza gasilskih društev na Kranjskem. 

• Leta 1933 so se ustanavljale gasilske župe. 

• Po drugi svetovni vojni je bila organizirana prostovoljna krajevna gasilska 
milica, gasilska milica v podjetjih in tudi poklicna gasilska milica v Ljubljani.

Nočni stražar — zaščitni znak Gasilskega muzeja dr. Branka 
Božiča v Metliki 

Nastanek prvih požarnih bramb

• Leta 1869 je bila v Metliki ustanovljena prva požarna bramba. 

• Ustanovitelj metliški graščak dr. Josip Savinšek



20. 01. 2022

3

• 1. julija 1919 je bila v Ljubljani ustanovljena Jugoslovanska gasilska zveza 
Ljubljana (JGZ), ki je delovala vse do 2.svetovne vojne, ko je bila razpuščena.

• Leta 1948 je bil sprejet Zakon o prostovoljnih gasilskih društvih, ki je 
opredeljeval vlogo in položaj gasilske okrajne in mestne gasilske zveze.

• Ustanovna skupščina Gasilske zveze Ljudske Republike Slovenije je bila 2. 
oktobra 1949 v Ljubljani. (Predsednik GZS: Matevž Hace, poveljnik GZS: Miran 
Špicar)

• Leta 1992 je bila Gasilska zveza Slovenije vključena v CTIF (Mednarodni tehnični 
komite za preprečevanje in gašenje ognja). 

• Po letu 1995 so se pričele ustanavljati nove gasilske zveze in se preimenovale v 
Gasilske zveze. Tedaj je nastalo 62 gasilskih zvez, ki so se z leta v leto tudi 
povečevale.

• V Sloveniji poleg 12 poklicnih gasilskih enot deluje 1 299 
prostovoljnih gasilskih društev ter 42 prostovoljnih industrijskih 
društev, ki so združene v 120 gasilskih zvez in 162 575 članov. (xvii. 
KONGRES, 2018, Ptuj)

• Te so povezane v krovno organizacijo Gasilsko zvezo Slovenije. V vseh 
gasilskih društvih delujejo operativne enote, ki so glede na požarno 
ogroženost požarnega okoliša razdeljene v več kategorij.
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PRAVNI AKTI, KI UREJAJO 
GASILSTVO

ZAKON O DRUŠTVIH

Statut PGD, GZ, GZS

Pravilniki, navodila

ZAKON O GASILSTVU

Pravila gasilske službe

Standardizacija, tipizacija

ZAKON O VARSTVU PRED 
NARAVNIMI IN DRUGIMI 

NESREČAMI

Pravilniki, Uredbe, Navodila: 
Uredba o varstvu pred požari v 

naravnem okolju, Uredba o 
organiziranju, opremljanju in 
usposabljanju sil za zaščito, 

reševanje in pomoč

ZAKON O VARSTVU PRED 
POŽARI

ZAKON O GASILSTVU 
https://gasilec.net/wp-content/uploads/2020/06/ZGAS.pdf

• Zakon ureja naloge, organizacijo in status gasilstva. 

• Vsebina: 
 I. Splošne določbe 

 II. Nosilci in naloge

III. Gasilske enote 

IV. Izobraževanje in usposabljanje 

V. Gasilske zveze

VI. Gasilske intervencije 

VII. Financiranje

VIII. Kazenske določbe

IX. Prehodne in končne določbe

https://gasilec.net/wp-content/uploads/2020/06/ZGAS.pdf
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• Definicija gasilstva po tem zakonu je: Gasilstvo je obvezna lokalna javna služba, 
katere trajno in nemoteno opravljanje zagotavljajo občine in država. Gasilstvo je 
dejavnost humanitarne narave, ki se opravlja v javnem interesu. Izvajanje 
gašenja, zaščite, reševanja in drugih operativnih nalog, ki jih izvaja gasilstvo ob 
nesrečah, je za prizadete in ogrožene brezplačno, razen če s tem zakonom ni 
določeno drugače.. 

• Naloge gasilstva
gašenje in reševanje ob požarih, 
preventivne naloge varstva pred požarom, 
določene naloge zaščite in reševanja ljudi in premoženja ob naravnih in drugih nesrečah, 
ter določene storitve. 

• Pomembnejši pojmi, ki jih uporabljamo v gasilstvu in njihova razlaga :
• gasilec je oseba, ki je član ali delavec gasilske organizacije.

• prostovoljni gasilec je član gasilskega društva. 

• poklicni gasilec je delavec v poklicni gasilski enoti ali v poklicnem jedru gasilske 
druge enote oziroma delavec, ki opravlja operativne naloge gasilstva v 
gospodarski družbi, zavodu ali drugi organizaciji.

• operativni gasilec je oseba, ki poklicno ali prostovoljno opravlja operativne naloge,

• operativne naloge gasilstva: 
 gašenje in reševanje ob požarih, prometnih, okoljskih oziroma ekoloških in industrijskih nesrečah, 
 zaščita in reševanje oseb in premoženja ob naravnih in drugih nesrečah, 
 požarna straža ter druge splošno reševalne naloge,
 Operativne naloge gasilstva so tudi preventivne in operativne naloge v zvezi z varstvom pred požarom. 

• Operativni gasilski načrt je načrt, ki ureja obveščanje in aktiviranje ter delovanje gasilskih enot 
in je sestavni del načrta varstva pred požarom občine. 

• Intervencija je izvajanje operativnih nalog gasilstva. 

• sistem obveščanja in aktiviranja gasilcev je del sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja 
na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, 

• gasilska zaščitna oprema je oprema za osebno in skupinsko zaščito gasilcev pri izvajanju 
operativnih nalog gasilstva,

• gasilska reševalna oprema je vsako orodje, naprave ali sredstvo, ki je izdelano in pridobljeno z 
namenom, da se uporablja za izvajanje operativnih nalog gasilstva, 

• gasilska služba je poklicno in prostovoljno opravljanje operativnih nalog gasilstva 

• gasilska enota je poklicna ali prostovoljna enota, ki opravlja operativne naloge gasilstva v 
določenih formacijskih sestavah gasilskih enot in izpolnjujejo druge pogoje določene s predpisi,
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• poklicno jedro je skupina gasilcev, ki poklicno opravlja operativne naloge gasilstva v 
prostovoljni gasilski enoti, določeni z merili za org. in opremljanje gasilskih enot 

• formacijske sestave gasilskih enot so s pravili gasilske službe določeni seznami 
funkcionalnih dolžnosti, s katerimi se določijo gasilske skupine, ODDELKI, VODI…. 

• gasilske organizacije so prostovoljna gasilske društva in njihove enote, gasilske zveze, 
poklicne gasilske enote.

• prostovoljno gasilsko društvo je humanitarna organizacija, v kateri fizične osebe 
prostovoljno delujejo in opravljajo naloge na področju gasilstva, varstva pred požarom 
in drugimi nesrečami ter opravljajo druge dejavnosti, ki so pomembne za razvoj in 
delovanje gasilstva. 

• gasilska izkaznica je listina v kateri so navedeni predpisani podatki je opremljena s 
fotografijo s katero prostovoljni ali poklicni gasilec izkaže članstvo v GE

• čas za prihod gasilskih enot na kraj nesreče obsega čas od prejema klica za aktiviranje 
gasilske enote, čas prenosa klica, čas potreben za izvoz in prihod na kraj nesreče pri 
čemer se upošteva vrsta gasilske enote ter naravne in druge razmere na poti do kraja 
nesreče.

Nosilci in naloge
naloge občine - naloge lokalnih skupnosti - naloge 

države
• Naloge občine Občina je pristojna za zagotavljanje organiziranosti, 

opremljanja in delovanja gasilstva. 

• Občina na podlagi načrta varstva pred požarom zagotavlja sredstva 
za:
 redno delovanje gasilskih enot, 
 gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstva za opazovanje, obveščanje in alarmiranje,
 vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme,
 izobraževanje in dopolnilno usposabljanje gasilcev, gradnjo in vzdrževanje objektov in prostorov 

za delovanje gasilstva,
 -povračilo škode, ki so jo imeli gasilci pri opravljanju nalog gasilstva,
 povračilo škode, povzročene tretjim osebam, zaradi opravljanja nalog gasilstva.
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• III. Gasilske enote 
• vrste gasilskih enot: Gasilske enote so poklicne ali prostovoljne, glede na 

območje delovanja pa so teritorialne in industrijske.
• ORGANIZACIJA GASILSIH ENOT:

Poklicne
prostovoljne, 
gasilske enote v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah.

• osnovna merila (število prebivalcev, tip naselja, gozdovi, število 
zaposlenih, VODNE POVRŠINE…)

• organizacija gasilstva 
• GZS, GZ, PGD, PIGD
• JAVNI ZAVODI, POKLICNE ENOTE

GASILSKA ZVEZA 
SLOVENIJE

GASILSKE ZVEZE

Gasilska zveza na 
nivoju občine ali več 

občin

OBČINSKO 
POVELJSTVO

PROSTOVOLJNA 
GASILSKA DRUŠTVA

REGIJSKI SVET
REGIJSKO 

POVELJSTVO

Dušan Vižintin, regijski poveljnik Janez Liponik, predsednik regije
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• IV. Izobraževanje in usposabljanje 
izobraževalni programi 

Temeljno strokovno izobraževanje (pridobitev čina)

Dopolnilno strokovno izobraževanje (specialnosti)

Permanentno usposabljanje (vaje, samoizobraževanje…)

• V. Gasilske zveze

• VI. Gasilske intervencije 
aktiviranje gasilskih enot 

aktiviranje gasilcev med delom 

medsebojna pomoč (OBČINE/DRŽAVE)

 vodenje intervencij

 pravice in dolžnosti vodja intervencije

dolžnosti lastnikov in uporabnikov

stroški intervencije
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ZAKON O DRUŠTVIH

• VSEBINA ZAKONA
 SPLOŠNE DOLOČBE 
USTANOVITEV IN UPRAVLJANJE DRUŠTVA
REGISTRACIJA DRUŠTVA
PREMOŽENJE DRUŠTVA IN FINANČNO POSLOVANJE
PRENEHANJE DRUŠTVA
 EVIDENCE
NADZORSTVO
 KAZENSKE DOLOČBE
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

ZAKON O DRUŠTVIH

• Zakon o društvih je temeljni zakon za ustanovitev in delovanje društev. 
Zakon med drugim določa: 
• Pojem in načela delovanja društva Društvo je samostojna in nepridobitno 

združenje, ki ga ustanoviteljice oziroma ustanovitelji, skladno s tem zakonom, 
ustanovijo zaradi uresničevanja skupnih interesov. 

• Društvo si samo določi namen in cilje, dejavnost oziroma naloge ter način 
delovanja, odločitve o upravljanju društva pa neposredno ali posredno sprejmejo 
članice oziroma člani društva. 

• Namen ustanovitve in delovanja društva ni pridobivanje dobička. Presežke 
prihodkov nad odhodki iz vseh dejavnosti in drugih virov društvo trajno namenja za 
uresničevanje svojega namena in ciljev in jih ne deli med člane. 

• Delovanje društva je javno.
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Ustanovitev društva in temeljni akt
• Društvo lahko ustanovijo najmanj tri poslovno sposobne fizične osebe oziroma pravne 

osebe. Gospodarske družbe ne morejo ustanoviti društva, ki ima v temeljnem aktu 
določeno dejavnost, katero gospodarska družba opravlja kot svojo dejavnost. 

• Ustanovitelji na ustavnem zboru sprejmejo sklep o ustanovitvi in temeljni akt 

društva ter izvolijo zastopnika društva.

• Temeljni akt društva mora določati: 
ime in sedež društva, 
namen in cilje delovanja društva, 
dejavnost oziroma naloge društva, 
pogoje in način včlanjevanja ter prenehanje članstva, 
pravice in obveznosti članov, 
Način upravljanja društva, 
zastopanje društva,
financiranje društva in način izvajanja nadzora nad razpolaganjem s premoženjem 
društva ter nad finančnim in materialnim poslovanjem društva;
način zagotavljanja javnosti dela društva;
način sprejemanja sprememb in dopolnitev temeljnega akta;
Način prenehanja društva in razpolaganje s premoženjem v takem primeru.

STATUT PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA 
DRUŠTVA
• Osnovna določila statuta morajo biti v skladu z določili statuta GZS. 

• GZ, PGD pa lahko v statutu doda še specifične dopolnitve glede na njeno naravo dela. 

• Statut mora sprejeti Občni zbor, uporabljati pa se sme po overitvi pristojnega organa 
(UPRAVNA ENOTA), ki ugotovi skladnost statuta z Zakonom o društvih. 

• Pomembnejša člena: 

• Povezovanje 
• PGD je član GZ in GZS. Svoje članske pravice v GZS izvaja preko GZ (obvezno povezovanje v GZ-

31. člen Zakona o gasilstvu). Svoje interese v regijskem svetu usklajuje preko GZ. 

• Način upravljanja 
• Občni zbor (Zbor članov), ki je najvišji organ.
• Upravni odbor, ki je upravno-operativni in strokovno tehnični organ. 
• Nadzorni odbor.
• Disciplinska komisija.
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Organi upravljanja- PGD

OBČNI ZBOR

NADZORNI 
ODBOR

UPRAVNI 
ODBOR

POVELJSTVO

OBČASNE 
KOMISIJE

KOMISIJE

MLADINA ČLANICE VETERANI
ODLIKOVANJA 
IN PRIZNANJA

OSTALE 
KOMISIJE

DISCIPLINSKA 
KOMISIJA

FUNKCIONARJA:
PREDSEDNIK
POVELJNIK

Organi upravljanja - GZ

SKUPŠČINA 
GZ

UPRAVNI 
ODBOR

KOMISIJE GZ

NADZORNI 
ODBOR

POVELJSTVO FUNKCIONARJA:
PREDSEDNIK
POVELJNIK
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Organi upravljanja GZS

KONGRES 
GZS

VSAKIH 5 LET

PLENUM 
GZS

ENKRAT ALI DVAKRAT 
LETNO

GZS

UPRAVNI ODBOR

POVELJSTVO

NADZORNI ODBOR

ARBITRAŽA

https://gasilec.net/
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PRAVILA GASILSKE SLUŽBE-SKUPNA TER PRAVILA 
GASILSKE SLUŽBE PROSTOVOLJNIH GASILCEV

Pravila gasilske službe

• pravice in dolžnosti operativnih 
gasilcev,

• pravila ravnanja in obnašanja 
gasilcev, 

• red v gasilskih objektih, 

• načela za izvajanje gasilskih 
intervencij,

• alarmiranje gasilcev, 

• javno gasilsko službo, 

• gasilske formacije, 

• gasilske prireditve in gasilska 
žalovanja.

PRAVILA GASILSKE SLUŽBE PROSTOVOLJNIH 
GASILCEV 

• ČLANSTVO V PROSTOVOLJNI GASILSKI ENOTI 

• OPERATIVNO VODENJE PROSTOVOLJNIH 
GASILSKIH ORGANIZACIJ 

• PRAVICE IN DOLŽNOSTI OPERATIVNIH GASILCEV 

• IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE 
PROSTOVOLJNIH GASILCEV 

• POGOJE ZA PRIDOBITEV POSAMEZNE STOPNJE 
ČINOV 

• GASILSKO ZAŠČITNO IN REŠEVALNO OPREMA

• GASILSKA TEKMOVANJA PROSTOVOLJNIH 
GASILCEV

Kdo je dolžan spoštovati pravila?

• Pravila se smiselno uporabljajo in veljajo tudi za druge 
skupine gasilcev, članov prostovoljnih gasilskih organizacij, 
ki nimajo položaja operativnih gasilcev ter zaposlene v 
gasilskih organizacijah, ki opravljajo za gasilsko službo 
podporna ali spremljajoča pravna, materialna, finančna, 
Tehnična in druga dela. Pravila se uporabljajo tudi med 
šolanjem in usposabljanjem gasilcev, sodelovanjem v 
mednarodnih aktivnostih, na gasilskih tekmovanjih, javnih 
prireditvah ter v drugih prireditvah ter v drugih aktivnostih, 
pri čemer se njihova uporaba smiselno prilagodi predpisom 
na podlagi katerih, se take aktivnosti izvajajo. 
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NESPOŠTOVANJE PRAVIL - POSLEDICE

• Spoštovanje pravil je pogoj za zakonito delo gasilskih organizacij. 
• Če pride do poškodovanja oseb ali stvari se naprej postavi vprašanje ali je 

bila gasilska intervencija opravljena v skladu s Pravili gasilske službe. Če 
pravila niso spoštovana lahko pride do odškodninske ali tudi do kazenske 
odgovornosti. 

• Pravila je treba spoštovati pri vseh aktivnostih in ne samo pri gašenju 
požarov. 

• Pomembna so tudi za status PGD, ker se na njihovi podlagi presoja ali je 
PGD izpolnjuje pogoje, ki so pogoj za sklenitev pogodbe o opravljanju 
gasilske službe. (Polič)

Prostovoljni gasilec - operativec

• Gasilec, ki prostovoljno opravlja operativne naloge v gasilstvu.

• Pogoji:
JE STROKOVNO USPOSOBLJEN ZA GAŠENJE IN REŠEVANJE TER IMA OPRAVLJEN 

PREDPISAN IZPIT ZA PROSTOVOLJNEGA GASILCA,
IMA OPRAVLJEN PREDPISAN PREIZKUS ZNANJA, PREISKUS PSIHOFIZIČNIH 

SPOSOBNOSTI IN JE ZDRAVSTVENO SPOSOBEN ZA ORPAVLJANJE GASILSKE SLUŽBE,
NI BIL PRAVNOMOČNO OBSOJEN ZA KAZNIVO DEJANJE ZOPER ŽIVLJENJE, TELO IN 

PREMOŽENJE,
JE STAR OD 18 DO 63 LET (MOŠKI) OZIROMA 18 DO 55 LET (ŽENSKE).
OPERATIVNE NALOGE OPRAVLJA PROSTOVOLJNO!
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PRAVICE

• Da prostovoljno vstopijo oziroma izstopijo iz operativne gasilske enote, če so 
prostovoljni gasilci. 

• Da se strokovno in psihofizično usposabljajo, urijo in opravljajo zahtevane ali 
predpisane izpite oziroma druga preverjanja v skladu z dolžnostmi, ki jih 
opravljajo v gasilski organizaciji. 

• Da uporabljajo predpisano osebno in skupinsko gasilsko zaščitno opremo. 

• Da zahtevajo dodatna pojasnila ali navodila za izvrševanje prejetih nalog. 

• Da ugovarjajo in odklonijo izvršitev prejetega ukaza, s katerim bi storili kaznivo 
dejanje oziroma s katerim bi neposredno ogrozili svojo varnost ali varnost 
sotovarišev TEČAJ ZA VODJO SKUPINE ter drugih oseb v skladu z zakonom in 
pravili.

• Do spoštovanja osebnosti, dostojanstva in enakega obravnavanja pri 
opravljanju gasilske službe ne glede na katerokoli osebno okoliščino.

• Da predlagajo ukrepe in aktivnosti neposredno nadrejenim, s katerimi se 
izboljšuje delo, učinkovitost in racionalnost delovanja gasilske enote pri 
opravljanju operativnih gasilskih nalog.

• Do zdravstvenega pregleda, zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja ter nezgodnega zavarovanja za primer smrti, poškodbe ali 
bolezni med opravljanjem gasilske službe ter drugih pravic v skladu s 
predpisi. 

• Do nadomestila plače in počitka v skladu s predpisi. 
• Da prejmejo nagrado, pohvalo, odlikovanje ali drugo priznanje za svoj 

prispevek k razvoju gasilstva oziroma hrabra dejanja. 
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DOLŽNOSTI

• Izvrševati zaupane dolžnosti v skladu predpisi in pravili, sposobnostmi, 
izurjenostjo ter pravili gasilske stroke, tudi v najtežjih razmerah, razen, če ni 
neposredno ogroženo njihovo zdravje ali življenje. 

• Dosledno spoštovati načelo enostarešinstva v gasilski enoti ter obveznega 
izvrševanja prejetih ukazov. 

• Spoštovati delovno disciplino, to je brezpogojno, natančno, pravilno in 
pravočasno izvrševanje gasilskih nalog, v skladu s pravili gasilske stroke. 

• Skrbeti za lastno strokovno in psihofizično izpopolnjevanje ter izurjenost in 
opravljati psihofizične teste, preizkuse telesne pripravljenosti ter znanja v skladu 
s predpisi.

• Poročati nadrejenim o vseh dogodkih in stanjih, ki bi lahko ogrozili varnost in 
zdravje sotovarišev ali drugih oseb.

• Sprejeti in skrbno varovati osebno in skupinsko gasilsko zaščitno ter reševalno 
opremo. 

• Spoštovati ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter opravljati 
gasilsko delo s tolikšno pazljivostjo, da s tem varuje svoje življenje in zdravje ter 
življenje in zdravje sotovarišev ter drugih oseb. 

• Krepiti tovariške odnose v gasilski organizaciji ter medsebojno pomoč. 

• Spoštovati osebnost in dostojanstvo vsakega posameznika v gasilski organizaciji 
in izven nje, njegove pravice in temeljne svoboščine v skladu z ustavo in zakoni. 

• Varovati ugled gasilske organizacije in gasilske službe. 

• Opravljati druge naloge, sprejete s programi gasilske organizacije ter varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami.
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Članstvo v prostovoljni enoti

• Ob vstopu sprejme obveznosti prostovoljnega gasilca v skladu z 
zakonodajo – podpiše izjavo. 

• Izstop je mogoč na podlagi lastne izjave ali na predlog poveljstva po 
predhodnem opozorilu. 

• V primeru spremembe prebivališča, se včlani v kraju novega prebivališča –
razen če lahko kljub oddaljenosti lahko opravlja gasilsko službo v prejšnji 
gasilski enoti. 

• Član PGD je lahko hkrati član le ene gasilske enote, lahko pa je hkrati še 
član enote v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah, kjer je 
zaposlen ali pa poklicni gasilec v poklicni enoti.

Izjava ob vstopu
• Vsak član ob vstopu v gasilsko enoto podpiše 

pisno izjavo: 

• (ime in priimek) izjavljam, da bom kot član 
gasilske enote gasilsko službo opravljal 
vestno in požrtvovalno! 

• Podpis izjave se opravi na svečan način, 
največkrat na občnem zboru prostovoljnega 
gasilskega društva.

• Ob podpisu izjave prejme član diplomo z 
besedilom izjave.
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Članstvo v prostovoljni
gasilski enoti 

• 2. ČLANSTVO V PROSTOVOLJNI GASILSKI ENOTI 

• 2.1 Gasilska mladina 
• Mladina se v gasilskih organizacijah deli glede na starost od 6. do 18. leta starosti. 
• Podrobneje se urejajo mesto, vloga in delo mladih v gasilskih organizacijah s Pravilnikom o delovanju mladih v 

gasilskih organizacijah. 

• 2.2 Gasilec pripravnik 
• Gasilec pripravnik je član prostovoljnega gasilskega društva, ko dopolni starost najmanj 16 let in ima opravljen 

tečaj za gasilskega pripravnika. 
• V času usposabljanja za gasilca pripravnika član prostovoljnega gasilskega društva ne more sodelovati na 

intervencijah. Po zaključenem tečaju za gasilskega pripravnika lahko prostovoljno sodeluje na intervencijah pri 
nalogah, ki so v skladu s programom pripravništva ter niso nevarne za zdravje in življenje. 

• Dela opravlja pod nadzorom gasilskega vodje. 
• Mladoletnik lahko opravlja naloge gasilca pripravnika le po predhodnem pisnem dovoljenju staršev ali 

skrbnikov. 

PIONIR 6- 11
MLADINEC 12 - 15

PRIPRAVNIK 16-18 OPERATIVNI ČLAN 18 – 55/63

VETERAN 55/63
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PRAVILA GASILSKE SLUŽBE

• Gasilski znak, oznake činov in položajnih funkcij v prostovoljnem gasilstvu POVEZAVA Z 
Pravilnikom o gasilskih uniformah, oznakah, činih, opremi ter izkaznicah določa 

• vrste in obliko gasilskih uniform, 

• ureja nošenje uniform, 

• določa oznake in čine gasilcev, 

• osebno in skupinsko zaščitno opremo ter 

• obliko in vsebino gasilskih izkaznic. 

• Določa kakšna je: Gasilska uniforma, Delovna obleka (prenovljena),  Gasilska zaščitna 
obleka ter druga zaščitna in reševalna oprema 

• Določa kakšni so: gasilski znak, znak prostovoljnega gasilca, znak pripadnosti, čini

Gasilski znak

Gasilski znak predstavlja gasilska 
čelada s prekrižano baklo in 
sekirico. Predpisan je v 3. členu 
Statuta Gasilske zveze Slovenije in 
pomeni osnovo pri razvoju 
simbolov in oznak naše gasilske 
organizacije. Je sestavni del skoraj 
vseh oznak in simbolov, ki jih 
uporabljamo v gasilski organizaciji. 
Spada med starejše oznake, ki smo 
jih podedovali od naših prednikov.
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Gasilski grb

Gasilski grb so razvili po 
osamosvojitvi Slovenije. 
Uporablja se ga na gasilskih 
prireditvah v skladu s pravili 
gasilske službe.

Znak prostovoljnega gasilca

Tudi ta znak je nastal po osamosvojitvi 
Slovenije. Znak je v obliki elipse. Obdan je 
z vencem lipovih listov in zapolnjen s 
trobojnico iz slovenske zastave, na sredini 
znaka za kapo pa je gasilski znak. Znak se 
uporablja izključno za gasilska pokrivala.
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Znak pripadnosti

Znak pripadnosti je našitek, kateri se nosi na 
rokavu gasilske uniforme. Na znaku je 
navedeno ime prostovoljnega gasilskega 
društva ter ime in grb občine. Pod znakom je 
polkrožno navedeno ime gasilske zveze.

Gasilska zastava

Gasilska zastava je rdeče barve, v 
razmerju dolžina : širina = 2:1. V 
sredini zastave je gasilski grb, ki je 
postavljen pokončno na viseči 
zastavi. Gasilska zastava se lahko 
izobesi na gasilskih prireditvah in 
gasilskih objektih.
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Tekmovalna zastava

Tekmovalna zastava je modre barve v 
razmerju dolžina : širina = 2:1. V sredini 
zastave je državna tekmovalna značka, ki je 
postavljena pokončno na viseči zastavi. 
Tekmovalna zastava se uporablja na gasilskih 
tekmovanjih. Poznamo člansko in mladinsko 
tekmovalno zastavo. Članska zastava ima na 
sredini člansko državno tekmovalno značko, 
mladinska pa mladinsko tekmovalno značko z 
veliko črko »M«.

Čini v gasilstvu

• Čini označujejo položaj gasilca v hierarhiji članov gasilske 
organizacije. 

• Čin označuje stopnjo skupne usposobljenosti gasilca glede na 
njegovo splošno izobrazbo, strokovno usposobljenost, dolžino 
gasilske službe ter sposobnost v hierarhiji gasilske organizacije.
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• gasilec (G); gasilec I. stopnje (G I.); gasilec II. stopnje (G II.);
• višji gasilec (VG); višji gasilec I. stopnje (VG I.); višji gasilec II. stopnje (VG II.);
• nižji gasilski častnik (NGČ); nižji gasilski častnik I. stopnje (NGČ I.); nižji gasilski častnik II. stopnje (NGČ II.);
• gasilski častnik (GČ); gasilski častnik I. stopnje (GČ I.); gasilski častnik II. stopnje (GČ II.);
• višji gasilski častnik (VGČ); višji gasilski častnik I. stopnje (VGČ I.); višji gasilski častnik II. stopnje (VGČ II.);
• visoki gasilski častnik (VKGČ); visoki gasilski častnik I. stopnje (VKGČ I.); visoki gasilski častnik II. stopnje (VKGČ II.).

Na organizacijsko preventivnem področju so naslednji čini:
• višji gasilski častnik organizacijske smeri (VGČ ORG); višji gasilski častnik organizacijske smeri I. stopnje (VGČ ORG I.); 
višji gasilski častnik organizacijske smeri II. stopnje(VGČ ORG II.);
• visoki gasilski častnik organizacijske smeri (VKGČ ORG); visoki gasilski častnik organizacijske smeri I. stopnje (VKGČ ORG I.); 
visoki gasilski častnik organizacijske smeri II. stopnje (VKGČ ORG II.).
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Oznake specialnosti
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Položajne oznake v gasilstvu

• Položajne (funkcijske) oznake povedo drugim osebam, kakšno 
funkcijo druga oseba opravlja v gasilstvu. Funkcijske oznake se nosijo 
na obeh straneh ovratnika paradne (svečane) uniforme in NA LEVI 
STRNI (PRSNI STRANI) DELAVSKE OBLEKE. V gasilstvu se ločita dve 
osnovni veji vodstva društva.

• 1. Poveljstvo: Člani poveljstva so zadolženi za operativno delo
2. Predsedstvo: Člani predsedstva pretežno skrbijo za posle na 
področju organizacije gasilstva
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Medsebojni odnosi gasilcev

• Delitev glede na položaj:
Gasilci. 

Gasilski vodje - vodi in poveljuje gasilski enoti.
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Gasilske prireditve in žalovanja 
• Gasilske prireditve: 

praznovanje obletnice ustanovitve gasilske organizacije; 
razvitje gasilskega prapora; 
prevzem gasilskega objekta; 
prevzem gasilske zaščitne ali reševalne opreme; 
parada ob pomembnem gasilske dogodku; 
druga gasilska praznovanja; 
javna gasilska vaja; 
razstava ali predstavitev gasilske dejavnosti, 
gasilske zaščitne in reševalne opreme

Pravilniki in pravila

• Pravilnik o priznanjih in odlikovanjih 
GZS:

 Priznanje Matevža Haceta; 
 Priznanje »kipec gasilca«; 
 Odlikovanje za posebne 

zasluge;
 Odlikovanje za hrabrost;
 Gasilsko odlikovanje I., II. in 

III. stopnje;
 Odlikovanje gasilska 

plamenica I., II. in III. 
stopnje; 

 Priznanje Gasilske zveze 
Slovenije.

Listina o častnem članstvu v gasilski 
organizaciji; 
Plaketa in značka gasilskega veterana; 
Priznanje gasilske zveze I., II. in III. 
stopnje; 
Značka za dolgoletno aktivno delo; 
Značka za aktivno operativno delo;
Diplome, zahvale, plakete in pisna 
priznanja. 
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Pravilnik o gasilskih uniformah, oznakah, činih, opremi ter izkaznicah


