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1. OSNOVNI POJMI O RAZVRŠČANJU

1.1 RAZVRŠČANJE

POJEM RAZVRŠČANJE je ureditev/postrojitev gasilcev v 

predpisane ureditve.

Razvrščanja – kdo jih izvaja?

- se izvaja s posamezniki in enotami;

- enote moči oddelka in voda izvajajo razvrščanja 

v predpisanih ureditvah.



1.2 VRSTA - ENOVRSTNA UREDITEV    

RAZMIK

VRSTA (enovrstna ureditev) je ureditev, v kateri gasilci stojijo 

eden poleg drugega na predpisanih razmikih (širina dlani).



POVELJE ZA RAZVRSTITEV ODDELKA V VRSTO

ENOTA / ODDELEK „V vrsto - ZBOR!"



1.3 DVOVRSTNA UREDITEV OSNOVNA ZBORNA UREDITEV

+

ODMIK RAZMIK

DVOVRSTNA UREDITEV (osnovna ureditev) je ureditev enote,
ko so gasilci razvrščeni v dve vrsti tako, da gasilci v drugi vrsti
pokrivajo gasilce v prvi vrsti na predpisanih odmikih in razmikih.





POVELJE ZA RAZVRSTITEV ODDELKA V DVE VRSTI

ENOTA / ODDELEK  „V dve vrsti - ZBOR!"

ENOTA / ODDELEK  „ZBOR!"



1.4 KOLONA PO EDEN

je razvrstitev enote, v kateri so gasilci razvrščeni

drug za drugim v pokritju v predpisanem odmiku

(razdalja iztegnjene roke).

V kolono po eden se razvrščajo oddelki in vodi.

3 – 5 KORAKOV

IZTEGNJENA 

ROKA



POVELJE ZA RAZVRSTITEV ODDELKA V KOLONO PO EDEN

ENOTA / ODDELEK  „V kolono po eden - ZBOR!"

ENOTA / ODDELEK  „V KOLONO PO EDEN ZBOR!"



3 – 5 KORAKOV

IZTEGNJENA 

ROKA

je ureditev, v kateri so gasilci razvrščeni v dve koloni na

predpisanem odmiku in razmiku.

V kolono po dva se razvrščajo oddelki, vodi in čete.

1.5 KOLONA PO DVA 



POVELJE ZA RAZVRSTITEV ODDELKA V KOLONO PO DVA

ENOTA / ODDELEK  „V kolono po dva - ZBOR!"

ENOTA / ODDELEK  „V KOLONO PO DVA ZBOR!"



je ureditev enot/e, v kateri se

oddelki v vodu (vodi v četi)

razvrstijo v kolono po eden, drug

poleg drugega, na predpisanem

odmiku in razmiku.

V kolone po tri, štiri se razvrščajo

vodi, čete in odredi.

1.6 KOLONA PO TRI, ŠTIRI 1 2 3

3 – 5 KORAKOV



POVELJE ZA RAZVRSTITEV ENOT V KOLONO PO TRI, ŠTIRI

ENOTE, ODDELKI „V kolono po TRI, ŠTIRI - ZBOR!“

VODI, ČETE  „V KOLONO PO TRI, ŠTIRI ZBOR!“



1.7 ČRTA VODNIH KOLON

2 koraka

10 korakov

ČRTA VODNIH KOLON je ureditev enot, v kateri je ureditev vodov

(čet ali ešalonov) po notranji ureditvi razvrščena v kolone, čela kolon

pa tvorijo ureditev – črto vodnih kolon. Starešine enot stojijo na

desnem krilu svojih enot, starešine nižjih enot pa na čelu svojih enot.



POVELJE ZA RAZVRSTITEV ENOT V ČRTO VODNIH KOLON

ČETE, ODREDI „V črto vodnih kolon  - ZBOR!“

ČETE, ODREDI  „V ČRTO VODNIH KOLON ZBOR!“



1.8 ČETVEROSTOP

1. Osnova za izvedbo četverostopa je dvovrstna razvrstitev 
enote velikosti voda ali čete;

2. Obvezno je preštetje na pare;

3. Povelje: “V četverostop na de-SNO”!

4. Vod se obrne na desno;

5. Vsi “drugi” napravijo z desno nogo korak v desno in stopijo 
naprej k “prvim” iz iste vrste;

6. Nastane “luknja” drugih, ki jo popravimo s poveljem: 
“POKRIJ!”



ČETVEROSTOP
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ČETVEROSTOP

2 2

1
2

2 2
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“V četverostop na de-SNO”!

Vsi se obrnejo na desno, 

nato vsi drugi naredijo korak 

v  desno in naprej.

Sledi povelje POKRIJ!



POVELJE ZA RAZVRSTITEV ENOT V ČETVEROSTOP 

VOD, ČETA “V četverostop na de-SNO”!



2. UREDITEV

Je razvrstitev, v kateri so gasilci, vozila in materialno tehnična 

sredstva razvrščeni po fronti in globini na določenih razmikih 

in odmikih. 

RAZMIK

ODMIK

GLOBINA

FRONTA



2. UREDITEV ima: ČELO

+ +
+ ++

+

+
+

ČELO je tista stran ureditve, v katero so obrnjene osebe in vozila.

ČELO



2. UREDITEV ima: KRILO

+ +
+ ++

+

+
+

KRILO je desna in leva tretjina ureditve. Krilu se ime določi po položaju 

gasilcev v enoti. Del med krili je SREDINA ureditve.

DESNO KRILO

LEVO KRILO

SREDINA UREDITVE



2. UREDITEV ima: BOK

BOK je bočna stran ureditve enote. Pri obračanju ureditve ali starešine 

»polkrog na levo« se imeni bokov zamenjata (levi postane desni in 

obratno).

LEVI 

BOK
DESNI 

BOK

BOK se določi glede na 

pozicijo poveljujočega in 

enote – ureditve. 



2.1 RED

RED napravijo osebe, ki stojijo v ureditvi druga za drugo v pokritju (drugi

za prvim, tretji za drugim in tako dalje).

Če za osebo prve vrste ne stoji druga, se red imenuje n e p o p o l n.

Zadnji red je vedno popolnjen.



POVELJE ZA UREDITEV ENOT V RED 

ODDELEK “V dve vrsti ZBOR”!

VOD „V štiri kolone ZBOR“!

Za ravnaje kolon se uporabi povelje „POKRIJ“!



2.2 RAZMIK IN ODMIK

RAZMIK je oddaljenost po fronti, (gasilec poleg gasilca), 

ODMIK pa oddaljenost po globini (gasilec za gasilcem).

RAZMIK

ODMIK



2.2.1 RAZMIK
med osebami se meri od lakta ene, do lakta druge osebe in ga predstavlja 

širina dlani; med vozili od karoserije (najširšega dela) do karoserije 

sosednjega vozila; med enotami od levokrilnega gasilca desne do 

desnokrilnega gasilca leve enote. (Za vozila, materialno tehnična sredstva 

in enote se razmik določi z načrtom razvrstitve.) 

RAZMIK



2.2.2 ODMIK
med osebami se meri od ene pete osebe do vrha prstov stopala druge in 

ga predstavlja dolžina iztegnjene roke gasilca iz druge vrste; med vozili od 

roba zadnjega dela enega do roba sprednjega dela naslednjega vozila; 

med enotami od zadnje vrste ene do prve vrste naslednje enote. (Za 

vozila, materialno tehnična sredstva in enote se odmik določi z načrtom 

razvrstitve.) 

ODMIK



POVELJE ZA UREDITEV ENOT V RAZMIK IN ODMIK 

ODDELEK “Na desno (levo) poravnaj SE!”

Za ravnaje se lahko uporabi povelje „POKRIJ!“



2.3 POVELJA

- Povelja za ureditev se dajejo z glasom, signali

in s sredstvi zvez;

- Povelja z glasom se dajejo vedno, kadar jih lahko slišijo   

vsi tisti, ki so jim namenjena; 

- Biti morajo j a s n a,  g l a s n a in  p o p o l n a; 

- Povelja na  zbornih ureditvah se vedno dajejo in 

sprejemajo v drži MIRNO, pri pohodnih ureditvah pa tudi 

med premikanjem.



IZHODNO POVELJE

je enotno (enozložno). Z njim se ukazuje, katero ureditev
(razvrstitev) morajo izvršiti podrejene enote in posamezniki.
Izgovarja se brez posebnega naglasa: »MIRNO!«.

IZVRŠILNO POVELJE 

ima dva dela - pripravljalni in izvršilni del »Na le - VO!".

P r i p r a v l j a l n i   d e l povelja določa, kaj bo treba storiti –

pripraviti se »Na le...«

I z v r š i l n i   d e l pa določa, kdaj naj se izvrši »...VO!«.

Pripravljalni del se izgovarja nekoliko razvlečeno (posebej

predzadnji zlog), da se gasilci pripravijo, izvršilni del pa odsekano,

da bi vse osebe sočasno, enotno in strumno izvršile povelje.



POVELJA

»MIRNO!«.

»Na le - VO!"

“Na desno (levo) poravnaj SE”!

„POKRIJ!“



2.4 POVRAT

V primeru, da poveljevana razvrstitev / ureditev ni pravilno in

dobro izvršena, starešina poveljuje:

»P O V R A T!«

Na to povelje se zavzame drža, v kateri so bili gasilci pred

izdanim poveljem.

Po vsakem povelju »POVRAT« mora starešina pojasniti napako,

zaradi katere je izrekel povelje POVRAT (tudi v primeru, da je

sam izdal nepravilno povelje).

Opiše pomen in uporabo 

povelja. Razume in izvrši povelje.



2.5 MESTO ZA IZDAJANJE POVELJA

Mesto za izdajanje povelja določi starešina tako, da se pred izdanim

poveljem postavi na mesto, kjer želi razvrstiti ureditev. Pri zborni

ureditvi se gasilci razvrstijo z obrazom, obrnjenim proti starešini, pri

pohodni pa za starešino v smeri, ki jo s svojim položajem na terenu

določi starešina.

Ko starešina izda povelje za posamezno ureditev in se na to povelje

pri zborni ureditvi srednji gasilec (pri pohodni pa čelni gasilec) postavi

na svoje mesto (eden in drugi imata v ureditvi vnaprej določeno stalno

mesto), ostali gasilci med razvrščanjem v poveljevano ureditev ne

smejo prečkati prostora med starešino in srednjim (oziroma čelnim)

gasilcem, ampak ju med zavzemanjem svojega vnaprej določenega

položaja v enoti obidejo.



Razdalja med starešino in srednjim gasilcem pri zborni ureditvi naj bo

tolikšna, da je ureditev v vidnem polju starešine (3-5 korakov), pri

razvrščanju v pohodne ureditve pa je začetna razdalja 2-3 korake.

Ob prireditvah z načrtom postavitve enot poskrbimo, da so enote

razvrščene tako, da jim sonce ne sije v obraz.



++ +++ +



2.6 POROČANJE

Vsak gasilec mora po opravljeni nalogi, poročati – (raportirati)

svojemu neposredno nadrejenemu o izvedeni nalogi.

Poroča se lahko z glasom, s signali in po sredstvih zvez.

Primer:

Gasilec dobi nalogo položiti dve C - cevi od razdelilca - trojaka

naprej za potrebe prve napadalne skupine.

Po izvedeni nalogi poroča neposredno nadrejenemu in sicer:

Z glasom:

a) Pristopi k starešini ga pozdravi in poroča;

b) Tovariš (Novak) položene sta dve cevi od trojaka in priklopljene

na prvi izliv. Prosim za nadaljna navodila!



S signali:

a) Preden poroča s signalom mora gasilec vzpostaviti vizuelni stik

z neposredno nadrejenim;

b) Signali morajo biti dogovorjeni, da jih razumeta oba nadrejeni

in gasilec;

c) Gasilec da signal o izvedeni nalogi.

S sredstvi zvez:

a) Preden poroča po sredstvih zvez mora gasilec vzpostaviti

zvezo z neposredno nadrejenim;

b) Vodja enote XXX – kliče gasilec XXXX;

c) Po vzpostavitvi zveze gasilec poroča o izvedeni nalogi.





Literatura in viri:
- Janez Groboljšek, Priročnik o razvrščanju, Druga dopolnjena izdaja, Gasilska zveza

Slovenije, Ljubljana, 2008

- 3-VEE – literatura – RAZVRŠČANJE.doc, Avtor: Janez Groboljšek, VKGČ II, Gasilska  

zveza Slovenije, Tržaška 221, 1000 Ljubljana, september 2012

- 3-VEE – prosojnice – RAZVRŠČANJE.ppt, Avtorja: Janez Groboljšek, VKGČ II in 

Miran Novak VGČ org., Gasilska zveza Slovenije, Tržaška 221, 1000 Ljubljana, 

september 2012

GASILSKI PRIROČNIK O RAZVRČANJU, Gasilska zveza Slovenije, Tržaška 221, 1000 

Ljubljana, december 2018

http://www.gasilec.net/operativa/operativa-izobrazevanje

Gradiva za temeljne učne programe 

http://www.gasilec.net/operativa/operativa-izobrazevanje

TEMELJNI PROGRAM ZA USPOSABLJANJE PROSTOVOLJNIH GASILCEV,

Gasilska zveza Slovenije, Tržaška 221, 1000 Ljubljana, oktober 2016

http://www.gasilec.net/operativa/operativa-izobrazevanje
http://www.gasilec.net/operativa/operativa-izobrazevanje



