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1. UVODNE DOLOČBE 
 
1.1. 
 
Temeljni  namen  pravil gasilske službe je opredelitev  nalog  in odgovornosti  gasilskih enot v 
prostovoljnih  gasilskih  društvih ter   njihovih  zvezah,  strokovno  usposabljanje   prostovoljnih 
gasilcev,  uniforma,  čini  in oznake  prostovoljnih  gasilcev  v skladu s predpisi. 
 
1.2. 
 
S  pravili  gasilske  službe  se  določa  in  ureja:  članstvo  v operativni enoti, izjavo ob vstopu v 
operativno enoto, operativno vodenje   prostovoljnih   gasilskih   organizacij,   pravice   in 
dolžnosti, izvajanje preventivnih nalog, gasilske  intervencije, operativno  organiziranost, 
alarmiranje in  zveze,  usposabljanje prostovoljnih gasilcev, gasilski znak, oznake, čini in  
funkcije, osebna  oprema  gasilca, gasilska zaščitna in  reševalna  oprema, gasilski objekti, dela 
in dežurstva, medsebojni odnosi  gasilcev, gasilske slovesnosti in  gasilska tekmovanja. 
 
1.3 
 
Pod  pojmom  "GASILSKA  SLUŽBA"  razumemo  vsa  opravila,  ki  so povezana z nalogami 
gasilstva. 
Po  zakonu o gasilstvu  opravljajo gasilske organizacije   naloge gašenja in reševanja ob požarih, 
preventivne naloge varstva  pred požarom,   določene  naloge  zaščite   in  reševanja  ljudi   ter 
premoženja ob naravnih in drugih nesrečah ter določene storitve. 
 
Gasilska   služba  obsega  tudi  usposabljanje  in  priprave   za intervencije,  vzdrževanje gasilske 
reševalne in zaščitne  opreme ter gasilskih domov. 
 
1.4. 
 
Da  bi operativna gasilska enota uspešno opravljala svoje  naloge in  izvajala  ukrepe,  ki so 
določeni v zakonu  o  gasilstvu  ter zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 
(Uradni list RS  št. 64/94), statutu Gasilske zveze Slovenije, v teh  pravilih in  v načrtu varstva 
pred požarom lokalne skupnosti,  sodeluje  z drugimi  operativnimi  gasilskimi  enotami  oziroma    
gasilskimi organizacijami  in  drugimi  enotami  in  službami  za   zaščito, reševanja in pomoč. 
 
1.5. 
 
Pravila  gasilske  službe  so obvezna  za  prostovoljne  gasilske organizacije in poklicne gasilce v 
skladu s predpisi.  
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2. ČLANSTVO V GASILSKI ENOTI 
 
Člani  gasilskih enot opravljajo svoje naloge  prostovoljno   ali poklicno. 

2.1. Prostovoljni gasilec 
 
Prostovoljni   gasilec  je  lahko  samo  strokovno   usposobljen, zdravstveno in psihofizično 
sposoben član gasilskega društva,  ki izpolnjuje z zakonom določene pogoje. 

2.2. Poklicni gasilec 
 
Poklicni  gasilec  je član gasilske enote, ki opravlja  naloge  v gasilski  organizaciji  poklicno  in   
izpolnjuje  druge   pogoje določene z zakonom o gasilstvu. 

2.3. Gasilec pripravnik 
 
Gasilec  pripravnik je član prostovoljnega gasilskega  društva  v starosti od 16. do 18. leta 
oziroma nad 18 let v času strokovnega usposabljanja in priprave za prostovoljnega gasilca. 
 
Pripravnik lahko prostovoljno sodeluje v gasilskih  intervencijah pri  delih,  ki  so v skladu s 
programom  pripravništva  in  niso življenjsko in zdravju nevarna. Dela opravlja pod nadzorom. 
 
2.3.1. 
 
Mladoletnik  lahko opravlja naloge gasilskega pripravnika  le  po predhodnem pisnem 
dovoljenju staršev ali skrbnikov. 

2.4. Rezervni člani 
 
Rezervni  član  je prostovoljni gasilec, ki  zaradi  zdravstvenih razlogov  ali  starosti ne more 
opravljati  vseh  nalog  gasilske službe. 
 
2.4.1. 
 
Preimenovanje v rezervnega člana opravi upravni odbor društva  na predlog poveljnika društva: 
 
- na  podlagi  zahteve člana, ki je dopolnil   55 let starosti  
  oziroma članice 45 let,  
 
- če je zaradi zdravstvenih razlogov  zmanjšana sposobnost za  
  opravljanje gasilske službe 
 
2.4.2. 
 
Rezervni  član lahko prostovoljno občasno opravlja tudi  določene naloge   gasilske  službe,  
glede  na  njegovo   zdravstveno   in psihofizično sposobnost. Naloge določi gasilski vodja. 
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2.5. Veteran 
 
Po  dopolnjenem  63.  letu starosti - član, oziroma  50.  letu  - članica postane veteran-ka na 
podlagi zakona o gasilstvu. 
 
Veteran lahko glede na njegovo zdravstveno in fizično  sposobnost opravlja  naloge na 
organizacijskem in preventivnem področju,  na operativnem pa samo svetovalne in vzgojne. 
 
Član  veteran obdrži vse oznake funkcije in čina, ki jih je  imel ob imenovanju v veterana. 

2.6. Članstvo v gasilski enoti 
 
2.6.1. 
 
Član  prostovoljnega  gasilskega  društva  sprejme  ob  vstopu  v gasilsko  enoto  obveznosti  
prostovoljnega  gasilca  določene  z zakonom  o  gasilstvu,  z zakonom o  varstvu  pred  
naravnimi  in drugimi nesrečami s temi pravili ter podpiše izjavo.  
 
Iz gasilske enote član lahko izstopi na podlagi lastne izjave,  da ne želi opravljati nalog v 
gasilske službe. 
 
V  primeru, če prostovoljni gasilec ne opravlja gasilske  službe, ga lahko poveljstvo enote po 
predhodnem opozorilu izključi. 
 
Izključeni  član  gasilske  enote se lahko  na  sklep  poveljstva pritoži na občni zbor društva. 
2.6.2. 
 
Član gasilske, ki spremeni svoje stalno prebivališče, se včlani v gasilsko organizacijo v kraju 
novega prebivališča. 
 
V  primeru, da oddaljenost kraja stalnega prebivališča  ne  ovira opravljanja  gasilske službe v 
gasilski enoti, lahko ostane  član svoje prejšnje gasilske enote. 
 
Član  prostovoljnega  gasilskega društva je lahko  član  samo  te gasilske   enote,  lahko  pa  je  
tudi  član  gasilske  enote   v gospodarskih  družbah, zavodih in drugih organizacijah, v  kateri je 
zaposlen, oziroma poklicni gasilec v poklicni gasilski enoti. 
 
2.6.3. 
 
Če  prostovoljni  gasilec ne more opravljati  gasilske  službe  v svoji   gasilski enoti več kot 2 
meseca, mu to  odobri  poveljnik prostovoljnega društva na njegovo zahtevo za največ do  1 leta.  
 
Nosilce  funkcij v gasilskih zvezah se za čas  trajanja  funkcije delno ali v celoti oprosti 
opravljanja gasilske službe v gasilski  enoti. 
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3. IZJAVA  
 
3.1. 
 
Vsak član prostovoljne gasilske organizacije ob vstopu v gasilsko enoto, v smislu točke 2.6.1 
podpiše pisno izjavo. 
 
Besedilo izjave se glasi: 
 
(ime  in  priimek)  izjavljam, da bom  kot  član  gasilske  enote gasilsko službo opravljal vestno 
in požrtvovalno. 
 
3.2. 
 
Podpis  izjave  se  opravi  na  svečan  način  na  občnem   zboru prostovoljnega gasilskega 
društva. 
 
Ob podpisu izjave prejme član diplomo z besedilom izjave. 
 



 8

4. OPERATIVNO VODENJE PROSTOVOLJNIH GASILSKIH 
ORGANIZACIJ 
 
4.1.  
 
Operativno vodenje gasilskih organizacij se organizira in  izvaja kot enoten sistem. 
 
Vodenje  iz prejšnjega odstavka izvajajo poveljniki oziroma  vodje enot. 

4.2. Vodenje  gasilskih organizacij uresničujejo: 
 
- vodja gasilske enote; 
- poveljnik prostovoljnega gasilskega društva; 
- poveljnik sektorja; 
- poveljnik občinskega poveljstva; 
- poveljnik gasilske zveze; 
- poveljnik regije; 
- poveljnik Gasilske zveze Slovenije. 
 
4.3. 
 
Za   strokovno  pomoč  pri  vodenju  ter  opravljanje   strokovno tehničnih nalog se organizirajo 
poveljstva. 
 

4.3.1. Poveljstvo prostovoljnega gasilskega društva sestavljajo 
 
- v prostovoljnem gasilskem  društvu I. kategorije   poveljnik,    
  podpoveljnik,   vodje desetin in orodjar; 
 
- v  prostovoljnih   gasilskih   društvih višjih kategorij 
  poveljnik, eden ali dva podpoveljnika, pomočnik          
  poveljnika naprav za zaščito dihal, za radijske  zveze            
  in za prvo pomoč, orodjar ter glavni strojnik. 

4.3.2 . Občinsko poveljstvo 
 
Občinsko   poveljstvo   sestavljajo  poveljnik,  eden   ali   dva podpoveljnika,   poveljnik   
poklicne   enote   ter    poveljniki prostovoljnih gasilskih društev, oziroma sektorski poveljniki, 
če so v občini organizirani sektorji. 

4.3.3. Poveljstvo gasilske zveze 
 
Poveljstvo  gasilske zveze sestavljajo poveljnik, dva  ali  trije podpoveljniki,   pomočniki  
poveljnika  za  poklicno   gasilstvo, gasilstvo v gospodarskih družbah zavodih in drugih 
organizacijah, naprave za zaščito dihal, nevarne snovi, strokovno usposabljanje, radijske zveze, 
gasilska tekmovanja,  gasilsko tehniko,  zdravnik in občinski poveljniki. 



 9

 

4.3.4. Poveljstvo Gasilske zveze Slovenije 
 
Poveljstvo   GZS  sestavljajo  poveljnik,  trije   podpoveljniki, pomočniki   poveljnika   za  
poklicno   gasilstvo,   gasilstvo   v gospodarskih  družbah, zavodih in drugih  organizacijah,  
nevarne snovi,  strokovno  usposabljanje, gasilska  tekmovanja,  gasilsko tehniko, zdravnik in 
regijski poveljniki. 
 
4.4. 
 
Na predlog poveljnika posameznega poveljstva se poveljstvo  lahko razširi  ali  zmanjša z 
drugimi člani  odgovornimi  za  posamezno strokovno področje. 
Podpoveljniki  lahko opravljajo tudi naloge pomočnika  poveljnika za posamezno področje. 
 
4.5. 
 
Za  usklajevanje  in  koordiniranje  izvajanja  nalog  občinskega poveljstva  ter gasilskih društev 
na območju sektorja,  se  lahko ustanovi  sektorsko poveljstvo. Sektorsko poveljstvo  sestavljajo 
poveljnik sektorja in poveljniki prostovoljnih gasilskih društev. 
 
4.6. 
 
Za izvajanje nalog državnega poveljstva in koordinacijo dela  med poveljstvi  gasilskih  zvez na 
območju regij, se  lahko  oblikuje regijsko  poveljstvo.  Sestavljajo  ga  regijski  poveljniki   in 
poveljniki gasilskih zvez. 
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5. PRAVICE IN DOLŽNOSTI PROSTOVOLJNIH GASILCEV 

5.1. Pravice in dolžnosti  
 
5.1.1. 
 
V  z zakonom o gasilstvu, statutom gasilske organizacije in  temi pravili imajo prostovoljni 
gasilci naslednje pravice: 
- da  prostovoljno  vstopijo   oziroma  izstopijo  iz  operativne  
  gasilske enote; 
- da se strokovno  usposabljajo in opravljajo izpite v  skladu  z  
  dolžnostmi, ki jih opravljajo; 
- da uporabljajo predpisana osebna zaščitna sredstva; 
- da so zavarovani po  predpisih o zdravstvenem, pokojninskem  in  
  invalidskem  zavarovanju  za  primer  poškodbe  pri  delu   ter  
  poklicne bolezni; 
- v primeru intervencije oziroma usposabljanja med delovnim časom  
  imajo   pravico   do  nadomestila  plače  na   podlagi   poziva  
  pristojnega organa lokalne skupnosti. 
- druge pravice na podlagi predpisov in aktov gasilske  
  organizacije  
 
5.1.2. 
 
V skladu z zakonom o gasilstvu, statutom gasilske organizacije in temi pravili, imajo 
prostovoljni gasilci naslednje dolžnosti: 
 
- pri opravljanju gasilske službe morajo izvrševati  povelja  gasilskih vodij;  
 
- naloge gasilske službe morajo opravljati vestno, požrtvovalno in točno; 
 
- vedno in povsod morajo varovati ugled gasilske organizacije  in svoj   ugled; 
 
- varovati morajo uradno in poslovno tajnost; 
 
- strokovno in fizično se morajo usposabljati ter varovati in vzdrževati gasilsko opremo; 
 
- med  seboj si morajo pomagati in imeti do drugega tovariški odnos, 
 
- opravljati morajo  tudi  druge naloge, sprejete s programom gasilske organizacije. 
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5.1.3. 
 
Vsak prostovoljni gasilec: 
 
- mora biti seznanjen z  dolžnostmi in pravicami pri opravljanju gasilske službe; 
 
- mora   sodelovati  pri  gašenju  in  reševanju  ob  požarih  in intervencijah ob naravnih in drugih 
nesrečah,  pri  dežurstvih, na vajah, gasilskih  tekmovanjih  in  tečajih, pri  dopolnilnem  
strokovnem  usposabljanju,  pri  opravljanju  preventivnih in drugih nalog v skladu z navodili; 
 
- med  opravljanjem  dolžnosti se ne sme oddaljiti od  določenega mesta ali dolžnosti  brez 
odobritve gasilskega vodje, razen če je ogroženo njegovo življenje, o čemer mora takoj obvestiti 
svojega nadrejenega. 

5.2. Pravice in dolžnosti gasilskih vodij 
 
    Pri  vodenju  gasilskih enot in poveljstev imajo  gasilski  vodje pravice  in  dolžnosti v skladu 
z zakonom o  gasilstvu,  statutom gasilske organizacije in temi pravili. 
 
5.2.1. Gasilski vodje v poveljstvu prostovoljnega gasilskega društva  (v nadaljnjem 
besedilu  društva) 
 
5.2.1.1. 
 
Poveljnik  društva skrbi za zakonito in strokovno  delo  gasilske enote predvsem pa: 
 
- odgovoren je za intervencijsko pripravljenost gasilske enote; 
- organizira in nadzira  strokovno  usposobljenost, urjenje in kondicijsko usposabljanje 
pripadnikov enote; 
- skrbi za brezhibnost gasilske zaščitne in reševalne opreme; 
- skrbi za izboljšave in dopolnitev tehnične opremljenosti gasilske enote v skladu s 
kategorizacijo; 
- skrbi  za disciplino, nadzoruje izvajanje  povelj ter   zahteva strokovno, pravilno in pravočasno 
izvrševanje nalog; 
- določa vaje, tečaje, straže, dežurstva, pripravljenost,  raport in razporeditev službe v gasilski 
enoti; 
- poveljuje  gasilski   enoti   društva  pri  požarih  in  drugih intervencijah, na vajah in nastopih; 
- nadzira delo vseh podrejenih vodij posameznih enot; 
- skrbi za varstvo pri delu pri opravljanju gasilske službe; 
- odgovoren je  za izdelavo operativnega načrta gasilskega društva,   za izdelavo  poročila  o 
požarni  ali drugi intervenciji in za    analize intervencij gašenja in reševanja; 
- zagotavlja  sodelovanje   z  drugimi   gasilskimi  enotami  na strokovno tehničnem področju 
gasilstva; 
- v primerih  poškodbe člana gasilske  enote  ugotovi  stanje  in   opravi  prijavo  pristojnemu 
organu za zdravstveno  varstvo  za   zagotovitev  pravic  po  zakonu in  za  zagotovitev  pravic  
po pogodbah in zavarovanju prostovoljnega gasilca; 
- zagotavlja  izvajanje  strokovno  tehničnih nalog višjega poveljstva pri opravljanju gasilskih 
nalog v enoti; 
- odgovoren je, da  seznani člane PGD z vsebino pravil gasilske službe. 
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Postopek o opravljanju nalog iz prejšnjega odstavka se uredi z navodili,   ki   jih   sprejme   
poveljstvo   v   soglasju s predsedstvom. 
 
  Poveljnik  skrbi  za dostojanstvo  članov in  v  okviru  svojih dolžnosti ter pravic skrbi, da se 
zagotovijo pravice, ki  gredo članom v     skladu z zakonom o gasilstvu in drugimi predpisi. 
 
5.2.1.2. 
 
Podpoveljnik društva:  
 
- poveljniku pomaga  pri njegovem delu in ga v odsotnosti ali  po njegovem pooblastilu 
nadomešča; 
- v  gasilski   enoti  vodi strokovno -   tehnično administracijo,   evidenco  o  prisotnosti  članov   
enote   na  sestankih,  vajah,  intervencijah, tečajih  in  druge  evidence operativnega dela.  
 
5.2.1.3. 
 
Pomočnik poveljnika za naprave za zaščito dihal v društvu: 
 
- skrbi za  vzdrževanje, kontrolo in hranjenje zaščitnih dihalnih naprav in aparatov, 
- opravlja  dopolnilno usposabljanje in vaje z gasilci -  nosilci izolirnih   dihalnih aparatov, 
- vodi evidenco  gasilcev - usposobljenih za delo z izolirnimi dihalnimi aparati, evidenco 
zaščitnih dihalnih aparatov in naprav; 
- nadzira roke pregledov zaščitnih dihalnih aparatov. 
 
5.2.1.4. 
 
Pomočnik poveljnika za zveze v društvu: 
 
- skrbi  za  vzdrževanje,  kontrolo   in  preizkušanje  tehničnih  sredstev za zveze in za 
alarmiranje; 
- pripravlja in izvaja dopolnilno  usposabljanje gasilcev uporabo zvez; 
- vodi predpisano evidenco sredstev za zveze in alarmiranje. 
 
5.2.1.5. 
 
Pomočnik poveljnika za prvo pomoč v društvu: 
 
-  skrbi  za   sredstva  prve  pomoči  v  gasilskih  vozilih   in    gasilskih  enotah   ter   predlaga  
zamenjavo  in   dopolnitev  
   sredstev prve pomoči; 
-  skrbi za prvo pomoč v gasilski enoti. 
 
5.2.1.6. 
 
Vodnik   vodi  gasilski  vod  in  je  odgovoren  za   opravljanje operativnih nalog voda. 
Zamenjuje ga desetar prvega oddelka. 
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5.2.1.7. 
 
Desetar  vodi  gasilski oddelek in je  odgovoren  za  opravljanje operativnih nalog oddelka. 
Zamenjuje ga vodja prve skupine. 
 
5.2.1.8. 
 
Vodja   skupine  vodi  gasilsko  skupino  in  je   odgovoren   za opravljanje njenih nalog. 
 
5.2.1.9. 
 
Orodjar društva:  
 
- skrbi za red in čistočo gasilskega orodišča; 
- skrbi  za  stalno pripravljenost gasilskega orodja, opreme in        
  drugih sredstev za intervencijo; 
- nastale pomanjkljivosti glede na svoje sposobnosti odpravi  ali 
  o njih obvesti poveljniku društva; 
- predlaga zamenjavo in dopolnitev gasilskega orodja in opreme; 
- pripravi orodje in opremo za  uporabo v zimskih pogojih dela. 
 
5.2.1.10. 
 
Glavni strojnik društva: 
 
- je odgovoren  za vzdrževanje gasilskih vozil, črpalk in  naprav    
  za reševanje in njihovo stalno pripravljenost za intervencije; 
- skrbi,  da  je  vedno  dovolj  goriva  in  drugih  obratovalnih  
  sredstev; 
- nadzira vodenje knjige in evidenco obratovanja in porabo goriva 
  ter drugih sredstev; 
- izvaja vaje s strojniki in vozniki gasilskih vozil. 

5.2.2. Gasilski vodje v občini 
 
5.2.2.1. 
 
Občinski  poveljnik je odgovoren za izvajanje  strokovno-tehničnih nalog na območju občine, 
predvsem pa: 
- odgovoren  je za povezovanje in skupne operativne naloge gasilskih enot v občini; 
- nudi strokovno pomoč pri izdelavi operativnega načrta prostovoljnim gasilskim društvom 
- nadzira  pripravljenost gasilskih enot v občini in njihove tehnike; 
- skrbi za strokovno usposabljanje  gasilcev po programih, ki  so v pristojnosti občinskega 
poveljstva; 
- sodeluje  pri opremljanju  gasilskih enot z gasilsko tehniko in radijskimi zvezami; 
- vodi  vaje   in  nastope   organizirane  na  ravni   občinskega poveljstva; 
- vodi gasilske intervencije v občini ob večjih požarih in drugih intervencijah; 
- vodi občinsko  poveljstvo in skrbi za  uresničevanje  sprejetih nalog poveljstva; 
- skrbi za povezanost med poveljstvom in občinskim štabom CZ  ter   z  drugimi  organizacijami  
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za področje  požarne  varnosti  ter  zaščite in reševanja; 
- predseduje tekmovalnemu odboru na občinskih gasilskih tekmovanjih; 
- organizira in vodi izdelavo analiz gasilskih intervencij; 
- v obmejnih  občinah  skrbi za sodelovanje z občinsko gasilsko organizacijo  sosednje države in 
v primeru potrebe  zahteva  od župana ali od pristojnega poveljnika CZ gasilsko pomoč; 
- je član občinskega štaba CZ. 
 
5.2.2.2. 
 
Občinski podpoveljnik: 
 
- pomaga poveljniku pri izvajanju strokovno-tehničnih nalog in  ga   v odsotnosti ali po 
pooblastilu zamenjuje z vsemi dolžnostmi in     pravicami; 
- vodi in zagotavlja  opravljanje strokovnotehničnih in administrativnih nalog  za občinsko 
poveljstvo; 
- sodeluje pri pripravah in rešitvah strokovnotehničnih nalog  na   področju operative, preventive 
in strokovne vzgoje; 
- zagotavlja izdelavo  poročil in analiz o operativi in  sodeluje   pri pripravi ustreznih zaključkov; 
- pripravlja gradivo za seje občinskega poveljstva.  
 
5.2.2.3. Poveljnik sektorja  
 
Na   podlagi  pooblastil  občinskega  poveljnika  in   poveljstva opravlja   poveljnik  sektorja  
strokovno  tehnične   naloge   na določenem območju občine predvsem pa: 
 
- nadzira  pripravljenost gasilskih operativnih enot in  gasilske tehnike v sektorju; 
- skrbi za izvajanje skupnih operativnih nalog v sektorju; 
- vodi vaje in nastope, organizirane na ravni sektorja; 
- sodeluje pri vodenju gasilskih intervencij v sektorju,  oziroma vodi  večje  gasilske intervencije, 
po medsebojnem  dogovoru  s poveljniki sodelujočih enot. 
 

5.2.3. Gasilski vodje v poveljstvu gasilske zveze 
 
5.2.3.1. 
 
Poveljnik gasilske zveze 
 
Poveljnik  gasilske  zveze je odgovoren  za  izvajanje  strokovno tehničnih nalog gasilstva na 
območju gasilske zveze v obsegu,  za katerega se dogovorijo občine na območju zveze ter 
Gasilska zveza Slovenije  in drugih operativnih nalog, ki jih  sprejme  gasilska zveza, predvsem 
pa: 
 
- je   odgovoren   za  izvajanje  operativnih   nalog   gasilskih organizacij na območju zveze; 
- nadzira    pripravljenost,    organiziranost     in    tehnično  opremljenost  nižjih poveljstev in 
njihovih gasilskih enot; 
- skrbi  za  strokovno usposabljanje gasilcev po programih, ki so v pristojnosti gasilske zveze; 
- izdeluje   strokovne   usmeritve   za   opremljanje   gasilskih   enot    z   gasilsko  tehniko  in  
zaščitnimi  sredstvi ter gasilnimi sredstvi; 
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- skrbi za  urejenost radijskih  zvez za potrebe gasilskih enot v okviru sistema  za alarmiranje; 
- vodi  vaje in  nastope  gasilskih  enot, organizirane na ravni gasilske zveze; 
- skrbi   za   povezanost   gasilske  zveze  z  štabom    civilne   zaščite ter predstavlja  gasilsko 
zvezo in poveljstvo v  tistih    organih in   organizacijah, ki  opravljajo naloge, pomembne  za 
operativno  delovanje   gasilstva, 
- v obmejnih  zvezah sodeluje z lokalnimi poveljstvi sosednjih držav; 
- vodi večje gasilske intervencije v primeru požara ali drugih nesreč; 
- organizira in vodi  izdelavo  analiz gasilskih intervencij večjega obsega na področju zveze; 
- predseduje tekmovalnemu odboru pri  gasilskih  tekmovanjih,  ki jih organizira zveza. 
 
5.2.3.2. 
 
Podpoveljnik gasilske zveze: 
 
- pomaga  poveljniku  pri izvajanju strokovno tehničnih nalog  in ga v odsotnosti ali po 
pooblastilu zamenjuje z vsemi dolžnostmi  in pravicami; 
- opravlja  administrativne strokovno tehnične naloge  poveljstva   zveze in vodi evidenco s 
področja gasilske operative. 
 
5.2.3.3.  
 
Pomočnik  poveljnika za poklicno gasilstvo v poveljstvu  gasilske zveze: 
 
- skrbi za povezovanje prostovoljnih in poklicnih gasilcev; 
- pripravlja analize in predloge za delovanje poklicne enote na strokovno tehničnem področju; 
- sodeluje  pri izvajanju nalog poveljstva zveze, ki so v skupnem interesu prostovoljnih in 
poklicnih gasilcev. 
 
5.2.3.4. 
 
Pomočnik  poveljnika  za  gasilstvo  v  gospodarskih  družbah   v poveljstvu gasilske zveze: 
 
- pripravlja predloge za strokovne rešitve oblik delovanja gasilstva v gospodarskih družbah; 
- skrbi za oblike sodelovanja gasilstva v gospodarskih družbah na nivoju zveze. 
 
5.2.3.5. 
 
Pomočnik  poveljnika  za gasilsko tehniko v  poveljstvu  gasilske zveze: 
 
- sodeluje  pri   načrtovanju gasilske tehnike za  gasilske organizacije na področju zveze; 
- opravlja kontrolo vzdrževanja in preizkušanja gasilske  tehnike v gasilskih organizacijah zveze; 
- sodeluje pri pripravi predlogov za zamenjavo gasilske tehnike v gasilskih enotah, pomembne za 
področje zveze;  
- sodeluje  pri   pripravi   predlogov  tehničnih  izboljšav  in normativov s področja gasilske 
tehnike. 
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5.2.3.6. 
 
Pomočnik poveljnika za gasilska tekmovanja v poveljstvu  gasilske zveze:  
 
- je  odgovoren  za  organizacijo gasilskih  tekmovanj  v  zvezi, predlaga izbiro gasilskih in 
gasilskošportnih disciplin; 
- sodeluje s predlogi pri spremembah tekmovalnih pravil Gasilske zveze Slovenije; 
- opravlja  nadzor nad meddruštvenimi tekmovanji, ki  so  širšega  pomena. 
 
5.2.3.7. 
 
Pomočnik poveljnika za zveze v poveljstvu gasilske zveze: 
 
- sodeluje pri načrtovanju sistema alarmiranja v okviru zaščite in  reševanja  in  opravlja  nadzor  
nad  pravilnostjo uporabe načrta alarmiranja gasilskih organizacij na območju zveze; 
- sodeluje pri strokovnem  usposabljanju uporabnikov zvez v gasilskih organizacijah; 
- skrbi za vodenje  evidence naprav za alarmiranje  in  radijskih naprav v gasilski zvezi.  
 
5.2.3.8.  
 
Pomočnik  poveljnika  za  strokovno  usposabljanje  v  poveljstvu gasilske zveze: 
 
- skrbi za organizacijo tečajev za vodje skupine, vodje enot in za strojnike; 
- sodeluje  pri  organizaciji  tečajev in  seminarjev,  ki  so v pristojnosti  Gasilske  zveze  
Slovenije  in  se  izvajajo  na  poveljstvu zveze; 
- pripravlja  predloge kandidatov za tečaje in seminarje, ki  jih izvaja Gasilska zveza Slovenije; 
- organizira   posvetovanja,   seminarje   in   druge   strokovne   aktivnosti  pri  usposabljanju s 
področja požarne  varnosti  za  delavce in občane; 
- organizira  dopolnilno  strokovno  usposabljanje  gasilcev   na nivoju zveze. 
 
5.2.3.9. 
 
Pomočnik    poveljnika   za   naprave   za   zaščito   dihal    v poveljstvu gasilske zveze: 
 
- sodeluje pri  načrtovanju naprav  za zaščito  dihal v  zvezi in   vodi  evidenco  o napravah, 
nosilcih in  skrbnikih   naprav  za zaščito dihalnih organov na nivoju zveze; 
- sodeluje pri vzgoji nosilcev naprav za zaščito dihal; 
- skrbi  za  preglede  preizkušanje  in  servisiranje  naprav  za  zaščito dihal; 
- pripravlja strokovne rešitve za vzdrževanje in nabavo naprav za zaščito dihal.  
 
5.2.3.10. 
 
Pomočnik   poveljnika   za   ukrepe   pri   nevarnih   snoveh   v poveljstvu gasilske zveze: 
 
- sodeluje pri načrtovanju opreme gasilskih enot za  intervencije pri nevarnih snoveh na območju 
zveze, 
- sodeluje pri dopolnilnem usposabljanju reševalcev ob nesrečah z nevarnimi snovmi in 
nadzoruje delo reševalcev v zvezi; 
 
- sodeluje  pri  pripravi  ukrepov  in  predlogov  za   strokovne   dopolnitve  na  področju tehnike 
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in  usposabljanja  za  potrebe  reševanja pri nesrečah z nevarnimi snovmi.  
 
5.2.3.11. 
 
Zdravnik v poveljstvu gasilske zveze: 
 
- sodeluje pri izbiri oblik ugotavljanja zdravstvenih sposobnosti prostovoljnih gasilcev; 
- pripravlja oblike preverjanja znanja za nudenje prve pomoči v gasilstvu pri intervencijah; 
- sodeluje pri večjih požarih in drugih intervencijah. 
 
5.2.4. 
 
Gasilske vodje v poveljstvu Gasilske zveze Slovenije 
 
5.2.4.1. 
 
Poveljnik  Gasilske zveze Slovenije opravlja  in je  odgovoren  za  strokovno  tehnične naloge 
veze, predvsem pa: 
 
- sodeluje pri vodenju intervencije pri večjih požarih; 
- skrbi za povezanost gasilstva v sistemu zaščite in reševanja; 
 
- daje predloge  in  mnenja  o  opravljanju  strokovnih   nalog gasilstva v državi; 
- sodeluje z gasilskimi poveljstvi sosednjih in drugih držav; 
- je član Štaba civilne zaščite RS; 
- sklicuje in vodi poveljstvo Gasilske zveze Slovenije; 
- je odgovoren  za  izvajanje  operativnih  nalog Gasilske  zveze Slovenije; 
- sodeluje  pri  izdelavi  strokovno tehničnih nalog in analiz  s tega področja; 
- sodeluje   z   regijami  pri   organiziranju   in   načrtovanju operativnih nalog in specialne 
gasilske tehnike; 
- vodi vaje in nastope (tekmovanje, parada, ...) organizirane  na ravni države; 
- sodeluje in  usmerja   dela na področju strokovnega in psihofizičnega   usposabljanja  
operativnih gasilcev  na  ravni države; 
- predseduje tekmovalnemu odboru pri tekmovanjih, ki jih organizira Gasilska zveza Slovenije; 
- organizira  in  vodi tudi druge strokovno tehnične  naloge,  za katere ga pooblastijo organi 
Gasilske zveze Slovenije; 
- vodi  izdelavo  analize  velikih  in  katastrofalnih  požarov v državi. 
 
5.2.4.2. 
 
Podpoveljnik Gasilske zveze Slovenije 
 
Podpoveljnik  GZS  pomaga   poveljniku  pri  izvajanju  strokovno tehničnih  nalog, za   katere 
ga pooblasti, in ga po  pooblastilu zamenjuje z vsemi   dolžnostmi in pravicami. Poleg tega: 
 
- opravlja administrativno strokovno tehnične naloge  poveljstva Gasilske zveze Slovenije; 
- skrbi za izdelavo  poročil  in analiz na strokovno tehničnem področju; 
- opravlja  strokovno  tehnične naloge v zvezi s sistemom zvez  v gasilstvu na nivoju države; 
- vodi   evidenco  o   strokovnem   usposabljanju   gasilcev  na  nivoju, ki je v pristojnosti 
Gasilske zveze Slovenije; 
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- vodi   evidenco   sodnikov   gasilskih  in  gasilsko  športnih disciplin in organizacijo sodniških 
izpitov; 
- sodeluje  pri izdelavi  programov  strokovnega izobraževanja in usposabljanja  gasilskih 
kadrov; 
- opravlja   administrativno  tehnična opravila gasilskih tekmovanj organiziranih v okviru 
Gasilske zveze Slovenije. 
 
5.2.4.3. 
 
Pomočnik poveljnika za poklicno gasilstvo 
 
Pomočnik  poveljnika za poklicno gasilstvo v poveljstvu  Gasilske zveze Slovenije opravlja 
predvsem naslednje naloge: 
 
- pripravlja  analize  stanja  strokovno  tehnične dejavnosti  poklicnih gasilcev; 
- pripravlja predloge za opravljanje strokovno tehničnih nalog  v poklicnem gasilstvu; 
- pripravlja predloge za izvajanje skupnih nalog prostovoljnih in poklicnih gasilcev in 
sodeluje pri drugih nalogah poveljstva. 
 
5.2.4.4. 
 
Pomočnik poveljnika za gasilstvo v gospodarskih družbah , zavodih in organizacijah 
 
Pomočnik poveljnika za gasilstvo v gospodarskih družbah,  zavodih in  organizacijah v 
poveljstvu Gasilske  zveze  Slovenije opravlja predvsem naslednje naloge: 
 
- pripravlja analize stanja gasilstva v gospodarskih družbah, zavodih  in  organizacijah in 
predloge  za  strokovno  tehnično delovanje; 
- pripravlja  predloge za sodelovanje in povezovanje  gasilcev  v  gospodarskih  družbah,  
zavodih in  organizacijah  na  področju   Slovenije; 
- sodeluje  pri organiziranju in opravljanju strokovno  tehničnih nalog na področju gasilstva. 
 
5.2.4.5. 
 
Pomočnik poveljnika za gasilsko tehniko 
 
Pomočnik  poveljnika  za gasilsko tehniko v  poveljstvu  Gasilske zveze Slovenije opravlja 
predvsem naslednje naloge: 
 
- pripravlja predloge in mnenja za izboljšavo tehničnih  normativov gasilske  zaščitne in 
reševalne  opreme; 
- pripravlja predloge za tehnične izboljšave gasilske  zaščitne  in reševalne  opreme; 
- pripravlja  načrtovanje in strokovna mnenja za gasilsko zaščitno in  reševalno  opremo; 
- sodeluje s podjetji, ki proizvajajo gasilsko  zaščitno in reševalno opremo; 
- pripravlja  predloge  za  oblikovanje zalog rezervnih delov  in  gasilsko    zaščitne  in  reševalne   
opreme  za  gasilstvo  v Sloveniji; 
- pripravlja predloge za oblike servisiranja in vzdrževanja gasilsko  zaščitne in reševalne  
opreme; 
- sodeluje pri strokovnem usposabljanju  s področja gasilsko zaščitne in reševalne  opreme;. 
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5.2.4.6. 
 
Pomočnik poveljnika za gasilska tekmovanja 
 
Pomočnik poveljnika za gasilska tekmovanja v poveljstvu  Gasilske zveze Slovenije opravlja 
predvsem naslednje naloge: 
 
- pripravlja osnutke in spremembe za gasilska tekmovanja; 
- pripravlja  predloge gasilskih in gasilsko športnih tekmovalnih disciplin; 
- pripravlja   organizacijo  in  predloge  za  izvedbo   državnih  gasilskih tekmovanj; 
- vodi tekmovanja, ki jih organizira Gasilska zveza Slovenije; 
- pripravlja  predloge  za  sodelovanje  slovenskih gasilcev na  mednarodnih tekmovanjih; 
- skrbi  za nadzor meddruštvenih tekmovanj na katerih  sodelujejo  gasilci  iz  celotne Slovenije 
ali iz drugih držav in  sodeluje pri   usposabljanju  sodnikov  za  sojenje  pri   gasilskih  in 
gasilsko športnih tekmovalnih disciplinah. 
 
5.2.4.7. 
 
Pomočnik poveljnika za strokovno usposabljanje  
 
Pomočnik  poveljnika  za  strokovno  usposabljanje  v  poveljstvu Gasilske zveze Slovenije 
opravlja predvsem naslednje naloge: 
 
- proučuje   vprašanja  strokovnega  usposabljanje  gasilcev in pripravlja predloge za programe in 
učne načrte usposabljanje za  čine in gasilske specialnosti; 
 
- organizira in vodi tečaje in seminarje, ki so v pristojnosti Gasilske zveze Slovenije; 
- organizira  posvetovanja in dopolnilna usposabljanje  gasilskih vodij; 
- predlaga imenovanje članov in predsednika izpitnih komisij, za usposabljanja, ki so v 
pristojnosti GZS; 
- izdela predlog kandidatov za napredovanja v čine za gasilske vodje, ki so v pristojnosti GZS; 
- sodeluje z Upravo RS za zaščito in reševanje  v zvezi z izobraževanjem in usposabljanju 
gasilcev in drugih reševalcev v sistemu zaščite in reševanja; 
- sodeluje z gasilskimi šolami drugih držav na področju izobraževanja in usposabljanja gasilcev. 
 
5.2.4.8. 
 
Pomočnik poveljnika za ukrepe ob nesrečah z nevarnimi snovmi  
 
Pomočnik  poveljnika za ukrepe ob nesrečah z nevarnimi  snovmi  v poveljstvu  Gasilske zveze 
Slovenije opravlja predvsem  naslednje naloge: 
 
- pripravlja   predloge  in  mnenja  za  tehnična  navodila pri intervencijah ob nesrečah z 
nevarnimi  snovmi; 
- pripravlja predloge za uporabo primerne gasilsko zaščitne in reševalne opreme za intervencije 
ob nesrečah nevarnimi snovmi; 
- pripravlja predloge za zaščitno in reševalno opremo, ki je potrebna za intervencijo ob velikih 
nesrečah z nevarnimi snovmi; 
- spremlja ugotovitve in spoznanja na področju nevarnih snovi  in sodeluje z gasilci drugih držav 
in komisijo CTIF; 
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- sodeluje pri usposabljanju gasilcev  za intervencije ob  nevarnih snoveh. 
 
5.2.4.9. 
 
Zdravnik  
 
Zdravnik v poveljstvu Gasilske zveze Slovenije opravlja  predvsem naslednje naloge: 
 
- pripravlja predloge za izdelavo strokovnih navodil za zagotavljanje zdravstvene sposobnosti 
gasilcev; 
- spremlja  problematiko nesreč  gasilcev  pri  intervencijah  in predlaga ukrepe za zmanjšanje 
nesreč in zmanjšanje posledic; 
- spremlja  ugotovitve in spoznanja pri prvi pomoči ob nesrečah pri požarih in eksplozijah ter 
sodeluje z  gasilskimi zdravniki drugih držav; 
- pripravlja predloge za usposabljanje gasilcev iz področja  prve pomoči. 
 
5.2.4.1. 
 
Regijski poveljnik  
 
Regijski  poveljnik opravlja strokovno tehnične naloge  gasilstva  
na področje regije, predvsem pa: 
 
- vodi gasilske nastope organizirane na ravni regije; 
- predseduje tekmovalnemu odboru na regijskih tekmovanjih; 
- predseduje izpitni komisiji za sodnike gasilskih in gasilsko športnih  disciplin,  nadzira 
strokovno usposabljanje,  ki  ga organizirajo gasilske zveze; 
- sodeluje pri načrtovanju opremljanja gasilskih enot z  gasilsko  zaščitno in reševalno opremo, 
pomembno za celotno regijo; 
- sodeluje  s  poveljnikom oziroma  poveljstvom  dežele  sosednje države pri načrtovanju in 
razvijanju skupnih gasilskih nalog; 
- sodeluje pri vodenju intervencij pri velikih in  katastrofalnih požarih na območju regije; 
- je član regijskega štaba CZ in sodeluje z regijsko upravo za obrambo; 
- v primeru, da je organizirano regijsko poveljstvo sklicuje in vodi poveljstvo ter skrbi za 
uresničevanje sprejetih nalog; 
- nadzira izvajanje  operativnih in drugih strokovno tehničnih nalog   GZS  za  katere  izvajanje  
so   zadolžena   poveljstva gasilskih zvez, 
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5.3. Strokovna usposobljenost in izvolitev gasilskih vodij 
 

5.3.1. Gasilska strokovna usposobljenost 
 
Za  opravljanje  gasilske  službe  morajo  imeti  gasilski  vodje zahtevano strokovnost, ki jo 
pridobijo:  
- s  tečajem   in  opravljenim  izpitom  za  določeno stopnjo   vodenja oziroma čina; 
- s tečajem in opravljenim izpitom za določeno specialnost;  
- s predpisanim stažem v posameznemu položajnemu činu. 
 
Te zahteve so določene v poglavju 10. 
 

5.3.2. Splošna izobrazba 
 
5.3.2.1. 
 
Za  opravljanje funkcije poveljnika in  podpoveljnika  gasilskega društva  I. in II. kategorije je 
potrebna praviloma najmanj III. 
stopnja izobrazbe. 
Za  poveljnika  in  podpoveljnika  III.  in  IV.  kategorije   pa praviloma najmanj IV. stopnja 
izobrazbe. 
  V  primeru, da poveljnik svoje delo opravlja poklicno, mora imeti  izobrazbo najmanj VI. 
stopnje. 
 
5.3.2.2. 
 
Za  opravljanje  funkcije sektorskega  poveljnika  in  občinskega podpoveljnika  in  poveljnika je  
potrebna praviloma splošna  izobrazba  najmanj IV.stopnje. 
 
5.3.2.3. 
 
Za  opravljanje  funkcije gasilskih vodij v  poveljstvu  gasilske zveze  je  praviloma  potrebna  
splošna  izobrazba  najmanj   IV. stopnje,za poveljnika in podpoveljnika pa najmanj V. stopnje, 
za  poklicnega pa najmanj VI. stopnje.  
 
5.3.2.4. 
 
Za opravljanje funkcije regijskega poveljnika je praviloma potrebna  splošna izobrazba najmanj 
VI. stopnje. 
 
5.3.2.5. 
 
Za  opravljanje  funkcije gasilskih vodij v  poveljstvu  Gasilske zveze Slovenije je praviloma 
potrebna splošna izobrazba  najmanj 
VI.  stopnje,  za poveljnika poveljstva pa VII. stopnje. 
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5.3.3. Volitve gasilskih vodij 
 
5.3.3.1. 
 
Poveljnika in podpoveljnika v prostovoljnem gasilskem društvu  na predlog   operativnih  članov  
izvoli  občni  zbor   društva   po poprejšnjem  soglasju občinskega poveljnika. Soglasje  se  
nanaša samo na upoštevanje določil  točk 5.3.1. in 5.3.2. teh pravil. 
 
Ostale  člane poveljstva izvoli občni zbor na predlog  poveljnika društva. 
Gasilske   vodje,  ki  niso  člani  poveljstva  društva,  imenuje poveljnik. 
 
5.3.3.2. 
 
Sektorske   poveljnike  izvolijo  poveljniki   in   podpoveljniki prostovoljnih  gasilskih  društev  
ali drugih  gasilskih  enot  v sektorju  po poprejšnjem pisnem soglasju  občinskega  poveljnika. 
 
 Soglasje  se  nanaša samo na upoštevanje  določil  točk 5.3.1. in 5.3.2. teh pravil. 
 
5.3.3.3. 
 
Občinskega  poveljnika  in podpoveljnika izvolijo  poveljniki  in podpoveljniki  gasilskih  
društev  ali drugih  gasilskih  enot  v občini, po poprejšnjem pisnem soglasju poveljnika gasilske 
zveze. 
 Soglasje  se nanaša samo na upoštevanje določil točk  5.3.1.  in 5.3.2. teh pravil. 
 
5.3.3.4. 
 
Poveljnika  in  podpoveljnika gasilske zveze  izvoli  občni  zbor  zveze  na podlagi predloga 
poveljnikov in  podpoveljnikov  nižjih poveljstev in poveljnikov poklicnih gasilskih enot po 
poprejšnjem pisnem soglasju regijskega poveljnika ob upoštevanju določil točk 5.3.1. in 5.3.2. 
teh pravil. 
 
Ostale  člane  poveljstva  izvoli občni  zbor  zveze  na  predlog njenega poveljnika. 
 
5.3.3.5. 
 
Regijskega poveljnika izvoli kongres Gasilske zveze Slovenije  na predlog poveljnika Gasilske 
zveze Slovenije, ki upošteva predhodno mnenje poveljnikov zvez  in poveljnika poklicne  enote  
ob  upoštevanju določil točk 5.3.1. in 5.3.2. teh pravil. 
 
5.3.3.6. 
 
Poveljnika  Gasilske  zveze  Slovenije  in  podpoveljnika  izvoli kongres Gasilske zveze 
Slovenije v skladu s postopkom določenim s statutom  Gasilske  zveze Slovenije ob upoštevanju  
določil  točk 5.3.1. in 5.3.2. teh pravil.  
 
Ostale  člane poveljstva Gasilske zveze Slovenije izvoli  kongres GZS   na  predlog  poveljnika  
ob  upoštevanju  predhodnih mnenj   poveljstev gasilskih zvez.  
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5.3.3.7. 
 
Vsi   gasilski  vodje  v  prostovoljnih  gasilskih  društvih   in poveljstvih so izvoljeni za dobo 5 
let. 
 
5.3.3.8. 
 
Poveljnik  višjega  poveljstva ne more biti  istočasno  poveljnik nižjega poveljstva. 
 

6. IZVAJANJE PREVENTIVNIH NALOG 
 
6.1. 
 
Za   boljšo  požarno  varnost  izvajajo   gasilske   organizacije preventivne naloge: 
 
- seznanjajo  zaposlene,   občane in mladino v šolah  z  viri  in    vzroki požara ali eksplozije ter s 
požarno preventivnimi ukrepi   na množičnih sestankih,na predavanjih, s filmi, letaki, brošurami   
in  drugim propagandnim gradivom, z javnimi nastopi, vajami  in   podobno; 
- usposabljajo zaposlene in občane za gašenje in reševanje; 
- opravljajo  preventivne preglede v stanovanjskih,  gospodarskih  in drugih objektih; 
- izvajajo posebne zaščitne ukrepe v naravnem okolju; 
- sodelujejo  pri  izdelavi ocene požarne  ogroženosti  in    pri   sprejemanju   in   realizaciji   
načrtov   požarne    varnosti,     predlagajo  preventivne,  organizacijske,  tehnične  in   druge       
ukrepe. 
 
6.2. 
 
Kadar preventivna komisija opravlja preventivni pregled,mora vodja 
komisije obrazložiti občanu, gospodarski družbi , zavodu in 
organizaciji cilj pregleda, na podlagi česa opravlja pregled  ter predstaviti člane komisije.  
Komisija   mora   imeti  pri  sebi   pooblastilo   prostovoljnega gasilskega društva.  
Preventivni  pregled se lahko opravi samo ob  odobritvi  lastnika ali uporabnika stanovanja ali 
objekta. 
 
Med  preventivnim  pregledom zahtevajo člani  komisije   potrebne podatke  in obvestila ter na 
podlagi strokovne  ugotovitve  stanja dajejo strokovna navodila, opozorila, nasvete in predloge.  
 
6.3. 
 
Član  preventivne komisije je dolžan, da varuje vse  podatke,  ki jih je ugotovil pri pregledu, kot 
službeno ali poslovno tajnost. 
 
Komisija pri preventivnem pregledu opravi pregled tistih  objektov, naprav  in opreme, na 
podlagi katerih lahko ugotovi popolno  stanje požarne varnosti. 
 
O  preventivnem pregledu se piše zapisnik v dveh  izvodih;  enega dobi lastnik oziroma 
uporabnik stanovanja ali drugega objekta, drugi  pa se hrani v arhivu  prostovoljnega  gasilskega 
društva.  
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6.4. 
 
Če  so  pri  preventivnem pregledu ugotovljene  take  napake,  ki predstavljajo  neposredno  
nevarnost  za  nastanek  in   širjenje požara, pa jih lastnik ne odkloni, prostovoljno gasilsko  
društvo o ugotovitvah obvesti pristojnega inšpektorja. 

7. GASILSKE INTERVENCIJE 
 
Gašenje požara, reševanje ljudi in  premoženja pri požarih  in drugih nesrečah izvajajo  gasilske 
enote  na podlagi zakona o gasilstvu teh pravil  in v skladu z gasilsko taktiko. 
 
7.1. 
 
Gasilska enota je obveščena o nastanku požara in druge nesreče: 
 
- s  sprejemom   obvestila  (po   telefonu,   neposredno,   prek   radijske zveze ali na drug način); 
- prek sredstev javnega obveščanja. 
 
7.2. 
 
Z namenom, da bi gasilci čim uspešneje in neovirano intervenirali ter   zavarovali   ogrožene  
ljudi  in  premoženje,   ima   vodja intervencije   pravice  in  dolžnosti določene  z  zakonom   o 
gasilstvu. 
 

7.2.1. Dajanje opozoril 
 
Vodja intervencije je dolžan  opozoriti občane v bližnji  okolici na  nevarnosti, ki zaradi požara, 
morebitne eksplozije ali  druge nevarnosti grozijo njihovi osebni varnosti ali premoženju.  
Opozorilo  se  daje ustno, s svetlobnim znakom ali  na  kak  drug primeren način. Opozorilo 
mora biti jasno in kratko. 
 

7.2.2. Vstop v objekt ali stanovanje 
 
Člani  gasilske  enote lahko vstopijo v  objekt  ali  stanovanje, oziroma nasilno odpirajo 
zaklenjene prostore zaradi gašenja požara ter  reševanja  ljudi  in premoženja po izrečenem 
povelju vodje intervencije in sicer: 
 
- če  v  objektu, stanovanju ali drugem prostoru  izbruhne  požar      ali   je   nastala  eksplozija,  
zaradi  česar   je   nastopila nevarnost za življenje ljudi in premoženje; 
- če je potrebno odstraniti neposredno  nevarnost  za izbruh požara ali eksplozijo in s tem tudi 
neposredno nevarnost za varnost ljudi in premoženja.  
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7.2.2.1. 
 
V  objekte Slovenske vojske gasilci lahko vstopijo  le ob  požaru ali drugi nesreči v naslednjih 
primerih: 
 
- če je bila enota poklicana na intervencijo s strani pooblaščene osebe; 
- na  podlagi dogovora  med pristojnim vojaškim poveljstvom in gasilsko organizacijo.  
 
7.2.2.2. 
 
Ob nasilnem vstopu v zaklenjeni objekt ali druge prostore ob intervenciji  se morajo  gasilci  
izogibati  nepotrebnim poškodbam premoženja.  
 
Če  so gasilci uporabili pravico nasilnega vstopa v prostore,  so dolžni  prostore  zapreti  tako,  
da  ni  možno  vstopiti   vanje nepoklicanim,  oziroma  postaviti morajo  stražo,  da  se   taki 
prostori  zavarujejo vse do prihoda lastnika oziroma  uporabnika prostorov. 
 
O  vsakem  nasilnem odpiranju prostorov se obvesti  policijo.   
Gasilci  se zadržujejo v objektu ali drugih prostorih  le  toliko časa, dokler obstajajo razlogi, 
zaradi katerih so vstopili.  
 
7.2.3. 
 
Prepoved  dostopa  nepoklicanim osebam  do  požarišča,   prepoved prometa, evakuacija oseb in 
predmetov ter porušitev objekta 
 
Prepoved   dostopa  in  gibanja  nepoklicanim  osebam  v   bližini požarišča   ter  prepoved  
prometa  mimo  požarišča   ali   kraja eksplozije odredi vodja intervencije z namenom, da se 
intervencija čim učinkoviteje izvede,  hkrati pa tudi prepreči  morebitna  nevarnost  za življenje 
ljudi in premoženje. Čas veljavnosti prepovedi dostopa, gibanja  in način evakuacije oseb iz 
prostorov  oziroma  objekta odredi vodja intervencije.  
 
7.2.3.1. 
 
Vodja intervencije lahko  odredi  skladno z nastalimi razmerami evakuacijo ljudi   in  varovanje  
premoženja   iz  sosednjih  objektov   ali prostorov,  ogroženih zaradi požara, odstranitev opreme 
in  drugih sredstev. 
 
7.2.3.2. 
 
Vodja intervencije lahko odredi tudi delno ali popolno  porušitev objekta  ali  odstranitev naprav, 
po katerih bi  se  požar  lahko razširil, če širjenja požara na drug način ni mogoče preprečiti. 

7.2.4. Prekinitev  električnega  toka, dovajanja  plina  ali  vnetljivih tekočin 
 
Na  kraju  požara  vodja  intervencije  lahko  odredi  prekinitev električnega toka, pretok plina ali 
drugih vnetljivih tekočin, če je to potrebno za čim uspešnejše gašenje ali  reševanje, oziroma,če 
se s  tem  prepreči  širjenje  požara   ali   nastanek eksplozije. 
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Prekinitev   dovoda  komunalnih  instalacij  opravijo   strokovni delavci   ustrezne  komunalne  
organizacije.  Samo   v   izjemnih primerih,  ko  teh  delavcev  ni moč dobiti,  lahko  to  opravijo 
gasilci,  vendar  so  o  tem  dolžni  takoj  obvestiti   ustrezno komunalno organizacijo.  
 

7.2.5. Odvzem vode 
 
Vodja intervencije lahko na območju, kjer je izbruhnil požar, ali v celotnem naselju 
uporabnikom odvzame ali omeji uporabo vode ,da bi zagotovil zadostne količine vode za gašenje 
požara. Vodja intervencije  lahko odredi v bližini požarišča odvzem  vode iz  bližnjih  
vodnjakov, cistern ali rezervoarjev , ne  glede  na njihovo lastništvo. 
 
V  sušnem obdobju odvzeto vodo iz vodnjakov, ki  jih  uporabljajo občani   za   vsakodnevno  
življenje,  morajo   gasilci   čimprej nadomestiti  in oskrbovati z vodo te vodnjake v takšni  meri,  
da prizadeti ne bi trpeli pomanjkanja.  
 

7.2.6. Uporaba sredstev zvez 
 
Vodja  intervencije lahko odredi uporabo tujih sredstev zvez,  če je  požarna  ali druga nevarnost 
večja in  zato  potrebuje  pomoč drugih  enot za  gašenje  ali  reševanje,če je treba oskrbeti po- 
nesrečne ali tedaj, ko je treba o nesreči obvestiti policijo.   
 

7.2.7. Sežig gorljivih snovi 
 
Kadar  so ob požaru ali drugi nesreči prisotne gorljive nevarne snovi, 
ki  se  s  kraja  nesreče  ne  morejo  odstraniti,  odredi  vodja intervencije njihov sežig.  
Pred to odločitvijo mora vodja intervencije izvršiti ukrepe,s  katerimi 
se prepreči širjenje nevarnosti na okolico in zagotovi varnost 
sodelujočih.  

7.2.8. Gozdni poseg ali proti ogenj 
 
Pri  gašenju gozdnih požarov se lahko vodja intervencije, da  bi zaustavil širjenje požara, odloči 
za posek gozdnega drevja ali za proti ogenj.  
 
Odločitev  o poseku ali proti ognju sprejme vodja intervencije  v sodelovanju  z gozdarji. Sam 
sprejme odločitev v primeru,  če  ni prisotnih  gozdarjev,  širjenje požara pa ogroža gozd  v  
velikem obsegu ali ogroža bivalne objekte.  
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7.2.9. Uporaba tujega prevoznega sredstva in pomoč občanov 
 
Vodja   intervencije  lahko  odredi  uporabo  tujega   prevoznega sredstva za: 
 
- prevoz poškodovanih oseb do najbližje zdravstvene organizacije; 
- dovoz vode ali drugih gasilnih sredstev za gašenje požara 
- Vodja intervencije lahko zahteva od občanov, ki prebivajo  v  neposredni  bližini požarišča,  da  
pomagajo  pri  gašenju   in  reševanju glede na svoje sposobnosti z osebnim delom, 
 vozili,  orodjem  in drugimi sredstvi,primernimi za  gašenje  in  reševanje.   
 

7.3. Odhod na intervencijo 
 
Po  prejemu obvestila o nastalem požaru ali drugi nesreči, se  po povelju vodje intervencije enota 
odpelje na kraj dogodka.  
 
Število  in vrsto gasilskih in reševalnih vozil in  druge  opreme odredi vodja enote oziroma vodja 
intervencije, pri čemer upošteva 
obseg  in  vrsto požara ali druge  nesreče,prometne  povezave  in drugo.  
 
7.3.1. 
 
Vodja  enote odredi smer vožnje do kraja intervencije, pri  čemer mora upoštevati najkrajšo pot 
in varno vožnjo.  
 
Pri odhodu oziroma vožnji na intervencijo dajejo gasilska  vozila predpisane  svetlobne in 
zvočne signale.Med vožnjo   morajo imeti vozila prižgane luči. Med vožnjo morajo imeti vozila 
prižgane luči.  
 
Ob  povratku z intervencije ni dovoljena uporaba zvočnih in  svetlobnih alarmnih naprav. 
 
Uporaba alarmnih naprav ni dovoljena pri tistih intervencijah, ko ni neposredno ogrožena 
varnost ljudi in premoženja/oskrba s pitno vodo in podobno/. 
 
7.3.2. 
 
Povelje za odhod na gašenje in reševanje izda vodja enote  potem, ko so gasilci zasedli svoja 
mesta v vozilih. 
 
Vodja enote gre prvi na intervencijo s poveljniškim vozilom, tako da bi  zaradi  predhodne  
ocene  razmer, čim prej   prispel  na  kraj intervencije. 
 
7.3.3. 
 
Če  z  gasilskimi  vozili ni mogoče  priti  do  požarišča  (mehka podlaga,  komunalne ovire, sneg, 
led), vodja intervencije odredi uporabo ustreznih vlečnih sredstev ali uporabo tujih prometnih 
sredstev, s katerimi se pripelje moštvo in oprema.  
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7.3.4. 
 
Vodja intervencije je dolžan po prihodu  na  kraj nesreče oceniti položaj in predvideti načelen 
razpored  gasilske zaščitne 
in reševalne opreme,pri čemer mora upoštevati predvsem:  
- da gasilsko zaščitna in reševalna oprema ne bo  ogrožena  zaradi   morebitnega rušenja 
objektov, vročine in drugih nevarnosti; 
 
- da  bo s pravilno razporeditvijo enote  in gasilsko zaščitne in reševalne opreme dosežen čim 
večji učinek gašenja oziroma reševanja; 
 - da  bodo vozila razporejena tako, da ne more priti do  njihovih poškodb; 
- da  je zagotovljeno učinkovito in izmenično delo z  gasilsko   zaščitno in reševalno opremo;  
- da  je  zagotovljen  neoviran  promet vozil,  ki  sodelujejo  v intervenciji; 
- da se višek gasilske zaščitne in reševalne opreme vrne na sedež gasilskih enot. 
 
7.3.5. 
 
Zaradi  zaščite zdravja in življenja morajo obvezno vodja intervencije  in  gasilci med 
intervencijo  uporabljati  zaščitno opremo.  
 
Za  zaščitno  opremo  se šteje oprema, ki je  določena  v  13. poglavju teh pravil. 
 

7.4. Vodenje intervencije 
 
Gašenje  požara  ali drugo reševalno dejavnost vodi vodja intervencijske enote.  Če  v  akciji 
sodeluje več gasilskih  enot, 
vodi  akcijo vodja gasilske enote, na območju katere je požar.Lahko  pa se sporazumno preda 
vodenje vodji višje  kategorizirane enote ali višjemu po činu.  
Ob  požaru  ali  nesreči večjega  obsega,  vodje  gasilskih  enot sestavljajo operativno vodstvo,ki  
je v pomoč vodji intervencije.  
V  primeru velikih  požarov in drugih nesreč  vodja  intervencije vodi  intervencijo v skladu z 
usmeritvami pristojnega  štaba  za CZ. 
 
7.4.1. 
 
Na  podlagi ocene stanja na  kraju  nesreče, vodja intervencije odredi način  reševanja ljudi in  
premoženja,uporabo gasilsko 
zaščitne in reševalne opreme,število sodelujočih  kot tudi  njihovo  delo,  varnostne ukrepe, 
oskrbo  z  vodo,  uporabo zaščitnih sredstev in drugo.  
 
7.4.2. 
 
Na  intervenciji so gasilci  dolžni  sodelovati  toliko časa, dokler požar ni pogašen oziroma 
reševanje ni končano ali se ne zamenja moštvo.  
 
Gasilska  enota  ne  sme zapustiti  požarišča,  dokler  se  vodja intervencije  ne  prepriča,  da ne 
grozi  nobena  nevarnost  več. Takrat izda povelje za odhod. 
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Če je požar že pogašen in na požarišču ni več potrebna vsa enota, ki  je intervenirala, lahko vodja 
intervencije pošlje v  dom  del moštva in opreme, pri čemer pa mora na požarišču zadržati  toliko 
ljudi in sredstev, da lahko delo varno in zanesljivo dokončajo.  
 
7.4.3.  
 
Po   prihodu  na  kraj  nesreče   mora   vodja intervencije  vzpostaviti zvezo (radijsko, telefonsko) 
s  sedežem svoje enote,  sedežem občinske enote in s pristojnim  centrom  za obveščanje  zaradi  
informiranja  o razvoju  dogodkov  in  zaradi morebitne potrebe po dodatni pomoči. 
 
Tudi  na  kraju  dogodka  se  vzpostavi  takšen  sistem  zvez  in medsebojnega informiranja, ki 
omogoča stalen pregled nad  potekom intervencije in vodenje intervencije.  
 
 
7.4.4. 
 
Vodja intervencije je dolžan o odhodu na intervencijo  obvestiti pristojni  center za obveščanje in 
krajevno pristojno  policijsko postajo. 
 
Gasilci,  ki  sodelujejo v akciji, so  dolžni  policiji,  organom preiskave   ali   preiskovalnemu  
sodniku  na   njegovo   zahtevo posredovati vse podatke in svoja opažanja, v zvezi s požarom  ali 
drugo nesrečo, ki so  jih pridobili med intervencijo.  
 
7.4.5. 
 
Sanacija  požarišča se lahko opravi šele po  predhodni  odobritvi preiskovalnega  sodnika 
oziroma pooblaščenih oseb policije. 
Rešeni predmeti se morajo zaščititi kolikor je mogoče.   
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8. OPERATIVNA ORGANIZIRANOST 
 
8.1.  
 
Gasilske enote se organizirajo na podlagi meril za  organiziranje in opremljanje gasilskih enot 
izdanih na podlagi zakona. 
 
 
8.1.1. Teritorialne gasilske enote so: 
 
-I.     kategorije, prostovoljna gasilska enota; 
 
-II.     kategorije, prostovoljna  gasilska  enota; 
 
-III/B   kategorije prostovoljna  gasilska enota; 
 
-III/A   kategorije, prostovoljna  gasilska  enota; 
 
-IV/B    kategorije, prostovoljna  gasilska  enota  s  poklicnim          jedrom; 
 
-IV/A     kategorije, poklicna gasilska enota; 
 
-V.       kategorije, poklicna  gasilska enota;  
 
 
8.1.2. Gasilske   enote  v  gospodarskih  družbah,  zavodih  in   drugih 
organizacijah so: 
 
- I. kategorije, prostovoljna gasilska enota; 
 
- II. kategorije, prostovoljna gasilska enota; 
 
- III. kategorije, prostovoljna gasilska enota; 
 
- IV. kategorije, poklicna gasilska enota; 
 
8.2. Oblika  operativne  organiziranosti gasilskih enot  je  določena  za gasilska  
društva,   občinsko  poveljstvo, in  gospodarske družbe,  zavode  in druge organizacije. Opravi 
pa se  na  podlagi navodil Gasilske zveze Slovenije. 
 
8.2.1. 
 
Prostovoljno gasilsko društvo mora imeti v operativni gasilski enoti  najmanj 15 prostovoljnih 
gasilcev ter  potrebno  gasilsko, zaščitno in reševalno opremo ter orodišče. 
 
Oblika  operativne enote je odvisna od kategorije enote,  števila članov in vrste gasilskih vozil. 
 
Znotraj se enote oblikujejo v: 
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- skupino, ki jo sestavljajo 3 gasilci; 
 
- zmanjšani oddelek,ki šteje 7 gasilcev; 
 
- oddelek,ki šteje 9 gasilcev in rezerva; 
 
- vod,ki šteje najmanj 2O gasilcev; 
 
- četo, ki šteje najmanj 45 gasilcev. 
 
 
8.2.2. 
 
 
V občini operativna sestava obsega gasilske enote prostovoljnih gasilskih  društev.   
 
8.3. 
 
Sklep o obliki operativne organiziranosti sprejme: 
 
-  za  operativno   enoto v  prostovoljnem   gasilskem   društvu,      poveljstvo gasilskega društva; 
- za operativno organiziranost v občini, občinsko poveljstvo; 
- za  operativno organiziranost v gasilski  zvezi,  poveljstvo  gasilske   zveze. 
 
S  sklepom  morajo  biti  določeni  sestava  in  oblika,  delovno območje,  način vodenja in 
potrebna materialna  opremljenost  za naloge širšega območja delovanja.  
 

9. ALARMIRANJE IN ZVEZE 
 
Sistem alarmiranja in zvez obsega alarmiranje gasilskih enot  ob požaru   ali   drugi   nesreči   in   
zagotovitev    medsebojnega komuniciranja  med  intervencijami  oziroma  med  pripravami   za 
intervencije. 
 

9.1. Alarmiranje 
 
Obveščanje  in  alarmiranje  enot se  opravlja  prek   telefona, avtomatskih  naprav  za  javljanje 
požara, siren in pozivnikov za 
tihi alarm. 
 
9.1.1. 
 
Obveščanje in alarmiranje prek  telefona in avtomatske naprave za javljanje  požara je izjemoma 
v primeru, če je gasilska  enota poklicna, prostovoljna  s  poklicnim  jedrom   ali  če  je  urejena  
stalna prisotnost v bližini naprav za javljanje. 
 
9.1.2. 
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S   sireno   se  alarmirajo     gasilske   enote   za intervencijo  ,če  alarmiranje  ni urejeno z  
napravami  za  tiho alarmiranje.  
S  sireno se alarmirajo prostovoljne gasilske enote tudi  takrat, ko se želi istočasno opozoriti na 
nevarnosti za prebivalce (naravne nesreče...). 
 
9.1.3. 
 
Z napravami za tiho alarmiranje se alarmirajo člani prostovoljnih gasilskih  enot  in prosti 
delavci  poklicnih gasilskih enot  ter operativne vodje gasilskih poveljstev. 
 
Poveljnik  tedensko določi člane prostovoljne gasilske enote,  ki nosijo napravo za tiho 
alarmiranje. 
 
9.1.4. 
 
Alarmiranje  gasilskih  enot  in gasilcev se  izvaja  na  podlagi načrta alarmiranja, ki je sestavni 
del načrta varstva pred  požarom lokalne skupnosti. 

9.2. Zveze 
 
Za  medsebojno  komuniciranje pri intervencijah in  pripravah  na intervencije se uporabljajo 
radijske postaje. 
 
Radijske zveze delujejo na simpleksnem in semidupleksnem sistemu. Semidupleksni   sistem   se   
praviloma uporablja  za    medsebojno komuniciranje   enot  in  pozivanje,  simpleksni  sistem  
pa   za medsebojno komuniciranje med intervencijo. 

10. USPOSABLJANJE 
 
Gasilci,ki opravljajo  gasilsko službo  in druge  naloge  v  gasilskih organizacijah, morajo biti 
strokovno usposobljeni. 
 
Strokovno usposabljanje se deli na: 
 
- temeljno, za opravljanje gasilske službe in vodenje operativnih enot, ki je osnova za pridobitev 
čina;  
- dopolnilno za pridobitev določenega naziva specialnosti ;  
- permanentno usposabljanje. 
 
Strokovno usposabljanje gasilcev  se opravlja v gasilski šoli, tečajih, seminarjih in drugih 
oblikah, z opravljanjem izpita in z drugimi oblikami preverjanja znanja.  
 
Strokovno usposabljanje izvajajo prostovoljna  gasilska društva, 
poveljstva,  zveze, Izobraževalni center za zaščito in  reševanje in Gasilska zveza Slovenije. 
 
 
10.1.  Temeljno  in dopolnilno usposabljanje članov  prostovoljnih gasilskih enot se 
izvaja na podlagi predpisanega učnega načrta 
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in  programa,druge  oblike usposabljanja se izvajajo  na  podlagi učnega načrta in programa 
Gasilske zveze Slovenije.  
 
10.1.1. 
 
Strokovno  usposabljanje  za  prostovoljne  gasilce  in  gasilske vodje obsega: 
 
- za gasilca, osnovni tečaj in nadaljevalni tečaj; 
- tečaj za vodjo skupine; 
- tečaj za vodjo enote /oddelka/; 
- tečaj za vodjo enot /voda, čete/; 
- tečaj za poveljnika gasilskega društva; 
- tečaj za člane višjih poveljstev; 
- tečaj za gasilske vodje v regiji in državi. 
 
Za  opravljanje   gasilske   službe  v  višjih   poveljstvih   se organizirajo seminarji. 
 
10.1.2. 
 
Strokovno  usposabljanje  za gasilske specialnosti  se  izvaja  s tečaji za:  
- strojništvo: 
  . strojnik; 
  . strojnik avtolestve; 
  . orodjar; 
 
- zaščito dihal: 
  . uporabnik dihalnega aparata; 
  . skrbnik dihalnih zaščitnih naprav;  
 
- radijske zveze: 
  . uporabnik radijskih postaj; 
  . skrbnik za radijske postaje;  
 
- tehnično reševanje: 
  . tehnični reševalec; 
  . tehnični reševalec pri helikopterskih intervencijah; 
  . višji tehnični reševalec;  
 
- nevarne snovi: 
  . reševalec ob nesrečah z nevarnimi snovmi; 
  . višji reševalec ob nesrečah z nevarnimi snovmi;  
 
- reševanje na vodi in iz vode: 
  . reševalec na vodi; 
  . vodja čolna; 
  . potapljač *; 
  . potapljač **; 
  . potapljač ***; 
 
- ocenjevanje gasilsko športnih disciplin: 
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  . sodnik gasilskih in gasilsko športnih disciplin;      
 
- poučevanje: 
  . inštruktor; 
  . predavatelj; 
  . višji predavatelj; 
 
- bolničar.  
 
10.1.3. 
 
Strokovno usposabljanje za vodje gasilske mladine obsega: 
 
- tečaj za mentorja mladine; 
- tečaj za vodje mladine; 
- tečaj za vodje mladine v gasilskih zvezah. 
  
10.1.4. 
 
Strokovno   usposabljanje   za   strokovno   organizacijske    in preventivne naloge obsega: 
 
- tečaj za višjega strokovnega svetovalca; 
- tečaj za visokega strokovnega svetovalca; 
 

10.2. Pogoji za posamezne izpite v strokovnem usposabljanju 
 
Kandidat se lahko  vključi v posamezne  oblike  usposabljanja,  če izpolnjuje predpisane pogoje 
glede staža v gasilski organizaciji in  osnovni strokovni usposobljenosti. 
 
Po končanem teoretičnem in praktičnem pouku se opravi  predpisani izpit. 
 
10.2.1. 
 
Gasilec in operativni vodja: 
 
- osnovni tečaj za gasilca opravi pripravnik, ko dopolni 16  let   enoto;  
- nadaljevalni  tečaj  za gasilca po  uspešno opravljenem osnovnem tečaju,najpozneje pa v dveh 
letih;    
- tečaj za  vodjo skupine lahko opravi kandidat, ki ima najmanj 2 leti aktivnega staža kot gasilec; 
- tečaj  za vodjo enote lahko opravi kandidat, ki ima  najmanj  2   leti aktivnega staža kot vodja 
skupine; 
- tečaj  za  vodjo enot lahko opravi kandidat, ki ima  najmanj  2  leti   aktivnega   staža    kot   
vodja   enote in praviloma splošno izobrazbo najmanj III. stopnje, ali kandidat, ki  ima najmanj 5 
let aktivnega staža kot vodja enote; 
 
- tečaj  za poveljnika gasilskega društva lahko opravi  kandidat,   ki  ima  najmanj  1 leto  
aktivnega staža  kot  vodja  enot  in  praviloma splošno izobrazbo najmanj III. stopnje  ali  
najmanj  5 let kot vodja enot; 
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- tečaj  za  člane višjih poveljstev lahko opravi  kandidat,  ki   ima  najmanj 3 leta aktivnega staža 
kot poveljnik gasilskega društva  ali  najmanj 7 let aktivnega staža kot vodja  enot  in praviloma 
splošno izobrazbo najmanj  V. stopnje, ali, da ima 10  let  aktivnega staža kot vodja enot. 
- tečaj  za   gasilske  vodje v regiji  in  državi  lahko  opravi   kandidat,  ki  ima  najmanj  5 let  
aktivnega  staža  v  višjih   poveljstvih  in splošno izobrazbo najmanj 6 stopnje, 
  ali da ima 10  let staža v višjih poveljstvih in splošno  izobrazbo V.stopnje.  
 
10.2.2. 
 
Gasilske specialnosti 
 
10.2.2.1. 
 
Strojništvo: 
 
  -  tečaj  za strojnike lahko opravi kandidat, ki ima  izpit  za  gasilca; 
  -  tečaj za strojnika avtolestve lahko opravi kandidat, ki  ima  izpit  za  strojnika in izpit za 
voznika  motornih  vozil  C kategorije ; 
  -  tečaj  za orodjarja lahko opravi kandidat, ki  ima  izpit  za vodjo skupine in za strojnika. 
 
 
10.2.2.2. 
 
Zaščita dihal 
 
  - tečaj za nosilca dihalnega aparata lahko opravi kandidat,  ki     ima osnovni tečaj za gasilca; 
  - tečaj  za skrbnika  dihalnih zaščitnih  naprav  lahko  opravi     kandidat,  ki  ima tečaj  za vodjo 
enote,  tečaj  za  nosilca     dihalnega    aparata   in  splošno  izobrazbo   najmanj   IV.         
stopnje. 
 
 
10.2.2.3. 
 
Radijske zveze 
 
  - tečaj za uporabnika radijskih postaj, lahko opravi  kandidat,     ki ima osnovni tečaj za gasilca; 
  - tečaj za skrbnika radijskih postaj, lahko opravi kandidat, ki         ima  izpit  za vodjo skupine, 
tečaj za  uporabnika  radijskih postaj in praviloma splošno izobrazbo najmanj IV. stopnje. 
 
10.2.2.4. 
 
Tehnično reševanje 
 
  - tečaj za tehničnega reševalca  lahko opravi kandidat, ki  ima     izpit   za   gasilca  in splošno 
izobrazbo   najmanj   III.         stopnje; 
  - tečaj   za   tehničnega   reševalca   pri    helikopterskih intervencijah  lahko opravi kandidat, ki 
ima opravljen  izpit za tehničnega reševalca; 
  - tečaj za višjega tehničnega reševalca  lahko opravi kandidat,  ki ima izpit za vodje enote in za  
tehničnega  reševalca ter splošno izobrazbo najmanj IV. stopnje. 
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10.2.2.5. 
 
Nevarne snovi 
 
 - tečaj  za  reševalca  ob nesrečah z  nevarnimi  snovmi   lahko    opravi kandidat,    ki ima izpit 
za vodjo skupine in splošno    izobrazbo  najmanj IV. stopnje; 
 - tečaj   za višjega  reševalca ob nesrečah z  nevarnimi  snovmi     lahko opravi    kandidat, ki 
ima  izpita za vodjo enote in  za    reševalca   ob     nevarnih  snoveh ter splošno izobrazbo    
najmanj IV.    stopnje. 
 
10.2.2.6. 
 
Reševanje na vodi 
 
 - tečaj  za reševanje  na vodi  lahko opravi  kandidat,  ki  ima    izpit za gasilca; 
 - tečaj za  vodjo čolna  lahko opravi kandidat, ki ima izpit  za    vodjo skupine in za reševalca na 
vodi;  
 - tečaj  za potapljača *  lahko opravi kandidat, ki ima    izpit    za gasilca; 
 - tečaj  za potapljača **  lahko opravi kandidat, ki ima  izpita    za vodjo skupine in za mlajšega 
potapljača; 
 - tečaj   za  potapljača ***   lahko opravi kandidat,  ki     ima    izpita  za vodjo skupine in za 
potapljača. 
 
 
10.2.2.7. 
 
Ocenjevanje gasilskih in gasilsko športnih disciplin: 
 
 - tečaj  za  sodnika gasilskih in gasilsko  športnih   disciplin    lahko  opravi kandidat, ki ima 
izpit za vodjo enote . 
 
10.2.2.8. 
 
Poučevanje 
 
Inštruktor  in  predavatelj  za  posamezno  področje  mora  imeti izobrazbo in znanje ustrezne 
smeri ter stopnje: 
 
 - tečaj  za inštruktorja lahko opravi kandidat, ki ima izpit  za    vodjo  enot in splošno izobrazbo 
najmanj IV. stopnje; 
 - tečaj  za predavatelja lahko opravi kandidat, ki ima izpit  za 
   poveljnika  in člane  višjih poveljstev in splošno   izobrazbo    najmanj V. stopnje; 
 - tečaj  za višjega predavatelja  lahko opravi kandidat, ki  ima    tečaj   za  poveljnika in člane 
višjih poveljstev  in  splošno       izobrazbo najmanj VI. stopnje. 
 
10.2.2.9. 
 
Bolničar: 
 
 - tečaj  za  bolničarje lahko opravi kandidat, ki ima  izpit  za    vodjo skupine. 
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10.2.3. 
 
Vodja mladine: 
 
- tečaj za mentorja mladine lahko opravi kandidat, ki je  opravil   tečaj za vodjo skupine; 
 
- tečaj   za  vodjo  mladine v  gasilskem  društvu  lahko  opravi   kandidat, ki ima tečaj za  vodjo 
skupine in za  mentorja mladine   ter  splošno   izobrazbo   najmanj  IV. stopnje; 
 
- tečaj  za  vodjo  mladine  v  gasilskih  zvezah   lahko  opravi   kandidat,  ki ima tečaj za vodjo 
enote in za vodjo mladine  ter   splošno   izobrazbo  najmanj V. stopnje. 
 
10.2.4. 
 
Višji in visoki strokovni svetovalec: 
 
-  tečaj  za višjega strokovnega svetovalca lahko    opravi  član  gasilske     organizacije,   ki  ima   
najmanj   VI.   stopnjo  izobrazbe   in     je    najmanj  tri   leta   član gasilske  organizacije;  
 
-  tečaj  za visokega  strokovnega svetovalca lahko  opravi  član gasilske   organizacije  ,  ki  ima  
najmanj  5    let   staža strokovnega   svetovalca. 

10.3. Organizacija usposabljanja 
 
10.3.1. 
 
Organizatorji za posamezne oblike strokovnega usposabljanja so: 
 
- gasilsko društvo  
 
                             . osnovni tečaj za gasilca 
 
- občinsko poveljstvo        
 
                             . nadaljevalni tečaj za gasilca 
 
- gasilska zveza  
 
                             . tečaj za vodjo skupine 
                             . tečaj za vodjo enote 
                             . tečaj za strojnika 
 
-  Gasilska  zveza  Slovenije za vse  druge predpisane  oblike    strokovnega  usposabljanja,  ki  
niso v pristojnosti    gasilskih društev,občinskih poveljstev in gasilskih zvez. 
 
Gasilska  zveza Slovenije tečaje opravlja v gasilski šoli  ali  v drugih izobraževalnih centrih. 
Gasilska zveza Slovenije lahko organizira tečaje tudi v gasilskih zvezah,  če  je  dovolj  
kandidatov  in  če  obstajajo   določeni materialni in tehnični pogoji za izvedbo tečaja, in to za: 
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- tečaj za vodjo enot; 
- tečaj za skrbnika gasilske opreme; 
- tečaj za nosilca dihalnega aparata; 
- tečaj za uporabnike radijskih postaj; 
- tečaj za tehničnega reševalca; 
- tečaj za sodnika gasilskih in gasilsko športnih disciplin; 
- tečaj za inštruktorja; 
- tečaj za mentorja mladine. 
 
Vsak tečaj se zaključi z izpitom. 
 
10.3.2. 
 
Organizator  tečaja  za gasilske operativne vodje opravi  za  vse kandidate    predhoden   preizkus   
znanja,da    ugotovi    raven kandidatove strokovnosti. 
 
Preizkus  znanja obsega pisni test z najmanj tremi  vprašanji  iz splošnih predmetov in najmanj 5 
vprašanj iz gasilskih  strokovnih predmetov,  predpisanih  v  učnem  programu  za  predhodno  
nižjo stopnjo.  
Kandidat  lahko  sodeluje  na tečaju in  ima  pravico  opravljati izpit, če je test opravil z najmanj 
60% uspehom. 
 
10.3.3 
 
Organizator  tečaja  mora 15 dni pred začetkom  tečaja  obvestiti višjo gasilsko zvezo ali 
poveljstvo o tečaju in o datumu izpitov. 
 
Kandidatu,   ki  je  uspešno  opravil  izpit,  izda   organizator spričevalo  o  opravljenem  izpitu in  
diplomo  za  napredovanje. Spričevalo podpišejo predsednik izpitne komisije in vodja tečaja, 
diplomo pa predsednik in poveljnik. 
 
10.4. 
 
Brez  opravljanja  izpita  za  gasilca  ali  gasilskega  vodjo  v gasilskih organizacijah določeni v 
točki 10.1.1. se priznavajo: 
 
a.  poklicnemu gasilcu naslednji izpiti:    
   - vodja  gasilske  enote - kvalificiran  gasilec  z  dveletnim           stažem v gasilski službi; 
 
   - vodja  gasilskih enot - kvalificiran gasilec  s  sedemletnim      stažem  v  gasilski  organizaciji   
ali  gasilski  tehnik  z      dveletnim stažem v gasilski službi; 
 
   - člani    višjega    poveljstva   -   gasilski    tehnik    s            petletnim  stažem  v  gasilski  
organizaciji  ali   gasilski                inženir z dvoletnim stažem v gasilski službi. 
 
b.  Članom  gasilske  organizacije,  ki  so  opravili  izpit    v      
    organizaciji CZ, Slovenske vojske,v civilnem služenju in drugih 
    organizacijah po učnem programu, ki ustreza učnemu načrtu 
    Gasilske zveze Slovenije, se prizna strokovnost, če poleg 



 39

    tega   izpolnjujejo   tudi   pogoje   za   dosego   posamezne     strokovnosti.  
 
10.4.1. 
 
Brez  opravljenega  izpita  za  posamezne  gasilske  specialnosti  določene  v  točki 10.1.2. se 
priznavajo gasilcem,  ki  so  si  s splošno  izobrazbo pridobili poklic, ki  zagotavlja  
obvladovanje zahtevanega znanja po učnem programu.  
 
10.4.2. 
 
Brez predhodno opravljenih izpitov za strokovnost gasilskih vodij v točki 10.1.1. imajo pravico 
udeležbe na tečaju  in  opravljanje izpita za: 
 
- vodjo  gasilskih enot - gasilec z najmanj VI. stopnjo   splošne   strokovne  izobrazbe in najmanj 
tremi leti staža  v    gasilski    enoti in 
 
- član   višjih  poveljstev - gasilec z   najmanj  VI.    stopnjo   izobrazbe  in  najmanj 5 leti staža v  
gasilski      enoti   in   gasilec   z  najmanj  VII.  stopnjo  splošne  izobrazbe      in   najmanj   3   
leti staža v gasilski enoti.  
 
10.4.3. 
 
Upravičenost  pridobitve  strokovnosti in naziva  specialnosti  v   skladu z določili točke 10.4. in 
10.4.1. in dovoljenja  iz  točke 10.4.2.  na  osnovi  predloženih    dokazil  ugotavlja  in   daje 
poveljstvo Gasilske zveze Slovenije. 
 

10.5. Dopolnilna  strokovna  usposabljanja   
 
Gasilske  organizacije   za  strokovno  in  fizično   sposobnost  
organizirajo dopolnilno  usposabljanje, ki se izvaja v obliki: 
 
- seminarjev in posvetov s teoretičnim in praktičnim spoznavanjem   novosti na gasilskem in 
požarnovarnostnem področju; 
 
- taktičnih vaj in nastopov z gasilsko tehničnimi sredstvi; 
 
- gasilskih  in  gasilsko športnih tekmovanj  in  priprav  za  ta   tekmovanja. 
 
Dopolnilna  strokovna  usposabljanja se  opravljajo  v  gasilskih društvih, zvezah in poveljstvih. 

11. GASILSKI ZNAK, OZNAKE, ČINI IN POLOŽAJNE 
FUNKCIJE 
 
Pri  opravljanju gasilske službe in pri  predstavljanju  gasilske organizacije se uporabljajo 
gasilski znak, znak za kapo,  oznake činov, položajnih funkcij, specialnosti in oznake za leta 
gasilske službe. 
 
Čini   v  gasilstvu  predstavljajo  stopnjo  gasilske   strokovne usposobljenosti,položajne funkcije 
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pa vodstvene naloge, ki  jih  gasilski vodje opravljajo. 

11.1. Gasilski znak 
 
Gasilski znak predstavlja: gasilska čelada, bakla  in  sekirica. Oblika  in  velikost je določena s  
statutom  Gasilske  zveze Slovenije. 
 
Znak   za  kapo  predstavlja gasilski znak, ki  ga  elipsasto 
obkroža venec lipovih listov. 
V sredini pod gasilskim znakom je slovenska trobojnica. Oblika in velikost je določena v prilogi 
teh pravil.  

11.2. Čini in položajne funkcije 
 
11.2.1. 
 
Članom prostovoljnih gasilskih organizacij se podeljujejo čini na podlagi njihove  stopnje  
usposobljenosti in veščin,  ki  si  jih pridobijo z leti opravljanja gasilske službe. 
Če  član  preneha  z aktivnim delom  v   gasilski  enoti   zaradi prehoda   v  veterane  ali    zaradi  
preimenovanja  v   častnega funkcionarja, se mu podeli listina in mu ostanejo oznake čina  in 
položajne funkcije. 
 
 
11.2.2. 
 
Položajne funkcije  v gasilski enoti so pogojene poleg stopnje  osnovne  in gasilske strokovnosti 
še s  stopnjo čina. 
 

11.2.3. Čini 
 
V Gasilski zvezi Slovenije so naslednji čini: 
 
1.1. gasilec 
1.2. gasilec I. stopnje 
1.3. gasilec II. stopnje 
 
2.1  nižji gasilski častnik 
2.2. nižji gasilski častnik I. stopnje 
2.3. nižji gasilski častnik II. stopnje 
 
3.1. gasilski častnik 
3.2. gasilski častnik I. stopnje 
3.3. gasilski častnik II. stopnje 
 
4.1  višji gasilski častnik 
4.2. višji gasilski častnik I. stopnje 
4.3. višji gasilski častnik II. stopnje 
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5.1. visoki gasilski častnik 
5.2. visoki gasilski častnik I. stopnje 
5.3. visoki gasilski častnik II. stopnje 
 
11.2.4. 
 
Pri  opravljanju gasilske službe na  organizacijsko  preventivnem področju  imajo  člani  glede na 
splošno  izobrazbo  in  gasilsko usposobljenost naslednja čina: 
 
- višji gasilski častnik organizacijske smeri 
- visoki gasilski častnik organizacijske smeri 
 
11.2.5. 
 
STOPNJE ČINOV IN POGOJI  
 
Zap.  pogoji za čin 
št.: stopnje naloge 
     činov 
================================================================ 
1. gasilec    tečaj za gasilca 
---------------------------------------------------------------- 
2. gasilec vodja - najmanj 7 let v  činu pod 1 ali 
 I. st. skupine - najmanj 1 leto v činu pod 1  in 
     enega od naslednjih tečajev za: 
    - vodjo skupine 
    - strojnika 
    - strojnika avtolestve 
    - tehničnega reševalca 
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---------------------------------------------------------------- 
3. gasilec vodja - najmanj 10 let v činu pod 2 
 II. st. skupine   ali 
   - najmanj  3 let v  činu pod 2 in 
     enega od naslednjih tečajev za: 
    - orodjarja 
    - tečaj za reševalca na vodi 
    - tečaj za bolničarja 
    - potapljač * 
    - vodja čolna 
    - tehničnega reševalca pri  
      helikopterskih intervencijah 
---------------------------------------------------------------- 
4. nižji vodja - tečaj za vodjo enote 
 gasilski oddelka    
 častnik (desetar) 
---------------------------------------------------------------- 
5. nižji   vodja  - najmanj 7 let  v činu pod 4 
 gasilski oddelka -    ali 
 častnik  (desetar)  - najmanj 3 let v činu pod 4 in 
 I. st.   - enega od tečajev za: 
     - skrbnika dihalnih zaščitnih  
      naprav 
     - višjega tehničnega reševalca 
     - višjega reševalca ob        nesrečah z nevarnimi 
snovmi 
     - sodnika gasilskih in gasilsko 
       športnih disciplin 
---------------------------------------------------------------- 
6. nižji  vodja  - najmanj 7 let v činu  pod 5 
    gasilski oddelka,    ali 
 častnik  podpovelj-  - najmanj 3 leta v činu pod 5 in 
 II. st. nik GD I.    enega od naslednjih tečajev 
  in II.    za: 
  kategorije  - inštruktorja 
      ali 
      najmanj 2 leti v činu pod 5 
       in imenovanje za nam.vodje 
                                   enot oz. podpoveljnika GD 
                                   I. in II. kategorije  
---------------------------------------------------------------- 
7. gasilaki  vodnik,  - tečaj za vodjo enot 
    častnik podpovelj.GD 
                   I. do IV. 
                   kategorije, 
                   poveljnik GD  - tečaj za poveljnika GD 
                   I. in II.                  
                   kategorije 
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---------------------------------------------------------------- 
8. gasilski  vodja enot,   -  najmanj 7 let  v činu pod 7 
   častnik podpovelj.GD   ali 
 I. st. I. do IV.  - najmanj 2 leti v činu pod 7 in 
  kategorije,    tečaj za predavatelja: 
        
  poveljnik          
  GD I. do IV.      
  kategorije      
       ali 
    - najmanj 2 leti v činu pod 7  
      in imenovanje za 
      poveljnika GD III. in IV. 
      kategorije 
---------------------------------------------------------------- 
9. gasilski  vodja enot,  -  najmanj 5 let v činu pod 8 
 častnik           
 II. st. podpov.GD                                   
  I. do IV.                              
  kategorije,                                
   
  poveljnik GD 
  I. do  IV. 
  kategorije, 
                   član višjega 
                   poveljstva 
---------------------------------------------------------------- 
10. višji poveljnik GD - tečaj za člana višjega povelj.  
 gasilski  
 častnik član višjega 
                   poveljstva, 
                   občinski 
                   poveljnik, 
                   podpov. gasil. 
  zveze 
---------------------------------------------------------------- 
11. višji gas. član višjega - najmanj 5  let v činu pod 10 
 častnik poveljstva,    ali 
 I. st. poveljnik   - 3 leta v činu pod 10, imeno- 
  zveze           vanje za povelj. gas zveze in 
                                   seminar za povel. gas. zvez 
---------------------------------------------------------------- 
12.  višji gas. član višjega - najmanj 5 let v činu pod 11 
  častnik poveljstva,         
  II. st. poveljnik                                 
   gas. zveze   
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---------------------------------------------------------------- 
13. visoki gas. član povelj- - tečaj za gasilske vodje v 
 častnik stva GZS,    regiji in državi 
                regijski 
                   poveljnik 
---------------------------------------------------------------- 
14. visoki gas. podpoveljnik  - najmanj 5 let v činu pod 13  
 častnik   GZS      ali 3 leta v činu pod 13 in 
 I. st.     imenovanje za podpov. GZS 
                                
---------------------------------------------------------------- 
15. visoki gas. poveljnik GZ - najmanj 5 let v činu pod 13  
 častnik Slovenije    ali 3 leta v činu pod 13 in  
 II. st.     imenovanje za povelj. GZS 
 
 
---------------------------------------------------------------- 
 

11.3. Oznake činov  
 
11.3.1. 
 
Čini se označujejo s trakovi in plamenicami ter obrobami v rdeči, srebrni, rumeni in zlati barvi. 
Rob je širok 2 mm.  
 
11.3.2. 
 
OZNAKE ČINOV 
 
 
Z.š. Stopnja čina Oznaka Kapa in označbe na kapi 
================================================================ 
1. gasilec 1 cm širok trak kapa s senčnikom 
   * pripravnik rdeče barve,  - zgornja obroba 2 mm 
  obroba rdeče   široka rdeče barve 
                   barve               (delovna kapa nima obro- 
                                        be) 
   - enojno pleten podbradnik 
     rdeče barve 
 
   - znak za kapo - tkan 
---------------------------------------------------------------- 
2. gasilec 1 cm širok trak in enako kot pod točko 1     
  plamenica ter obroba  
  v rdeči barvi                      
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---------------------------------------------------------------- 
3. gasilec 1 cm širok trak in enako kot pod točko 1 
 I. st. 2 plamenici ter    
  obroba rdeče barve                      
---------------------------------------------------------------- 
4.  gasilec 1 cm širok trak in enako kot pod točko 1 
 II. st. 3 plamenice ter  
  obroba rdeče barve 
---------------------------------------------------------------- 
5.  nižji gas. 1 cm širok trak in enako kot pod točko 1 
 častnik plamenica ter obroba 
  srebrne barve 
---------------------------------------------------------------- 
6. nižji gas. 1 cm širok trak in enako kot pod točko 1 
 častnik  2 plamenici ter 
 I. st. obroba srebrne barve 
---------------------------------------------------------------- 
7. nižji gas. 1 cm širok trak in enako kot pod točko 1 
 častnik 3 plamenice ter 
 II. st. obroba srebrne barve 
---------------------------------------------------------------- 
8. gasilski 1 cm širok trak in kapa s senčnikom  
 častnik plamenica ter obroba - zgornja obroba 2 
         rumene barve    mm široka rumene 
      barve  
    - enojno pleten 
      podbradnik 
      rumene barve 
    - znak za kapo -  
      tkan 
 
    delovna kapa 
    - zgornja obroba 2 
      mm široka, rumene 
      barve 
    - znak za kapo - 
      tkan 
---------------------------------------------------------------- 
9. gasilski 1 cm širok trak in enako kot pod točko 8 
 častnik 2 plamenici ter  
 I. st. obroba rumene barve 
---------------------------------------------------------------- 
10. gasilski 1 cm širok trak in enako kot pod točko 8 
 častnik 3 plamenice ter 
 II. st. obroba rumene barve 
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---------------------------------------------------------------- 
11. višji gas. 1,5 cm širok trak, kapa s senčnikom 
 častnik ki ima v sredini  - zgornja obroba 2 mm  
  lipov list, plamenico  široka, zlate barve  
  in obrobo zlate barve, - dvojno pleten pod- 
  lipov list je srebrne   bradnik zlate barve  
  barve  - senčnik ima ob zuna- 
      njem robu trak širi- 
      ne 4 mm zlate barve 
    - znak za kapo je 
                                             vezen 
     
    delovna kapa: 
    - zgornja obroba 2 mm  
      zlate barve 
    - senčnik ima ob zu- 
      nanjem robu trak 
      širok 4 mm zlate  
      barve 
    - znak za kapo -  
      vezen 
---------------------------------------------------------------- 
12. višji gas. 1,5 cm širok trak, enako kot pod točko 11 
 častnik ki ima v sredini 
 I. st. lipov list, 2  
  plamenici in obrobo 
  zlate barve, lipov 
  list je srebrne barve 
---------------------------------------------------------------- 
13. višji gas.  1,5 cm širok trak, enako kot pod točko 11 
 častnik ki ima v sredini 
 II. st. lipov list, 3 
  plamenice in obrobo 
  zlate barve, lipov 
  list je srebrne barve 
---------------------------------------------------------------- 
14. visoki gas. 2 cm širok trak,  enako kot pod točko 11 
 častnik ki ima v sredini  senčnik ima ob zuna- 
  2 lipova lista 1  njem robu trak 4 mm  
  plamenico in obrobo in 2 lovorovi vejici 
  zlate barve, lipova zlate barve 
  lista sta srebrne  
  barve 
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---------------------------------------------------------------- 
15. visoki gas. 2 cm širok trak,  enako kot pod točko 14 
 častnik ki ima v sredini 
 I. st. 2 lipova lista, 2 
  plamenici in obrobo 
  zlate barve, lipova 
  lista sta srebrne  
  barve 
---------------------------------------------------------------- 
16. visoki gas. 2 cm širok trak,  enako kot pod točko 14  
 častnik ki ima v sredini 
 II. st. 2 lipova lista, 3  
  plamenice in obrobo 
  zlate barve, lipova 
  lista sta srebrne 
  barve 
---------------------------------------------------------------- 
 
* gasilec pripravnik ni čin 
 
 
11.3.3. 
 
Oznake  višjega  in visokega gasilskega  častnika  organizacijske smeri 
 
 
Z.š.Stopnja čina Oznaka  Kapa in oznak na kapi 
================================================================ 
1. višji gas. 1,5 cm širok trak  Kapa s senčnikom 
 častnik org. zlate barve, ki ima - zgornja obroba 2 mm 
 smeri v sredini lipov list   široka zlate barve 
  srebrne barve  - dvojno pleten  pod-      bradnik zlate 
barve 
    - senčnik   ima   ob       zunanjem robu trak 
      širok 4 mm zlate  
      barve 
    - znak za kapo je  
      vezen 
---------------------------------------------------------------- 
2. visoki gas. 2 cm širok trak  - enako kot pod 1,  
 častnik org. zlate barve, ki ima    
 smeri 2 lipova lista     
  srebrne barve     
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11.3.4. Oznaka čina pri gasilski uniformi 
 
Oznaka čina pri gasilski uniformi, delovni obleki, dežnem  plašču in gasilski srajci se nosi na 
naramniku. Izdelana je tako, da  se natakne na naramnik.  
 
Razmerje  med  obrobo, trakom in plamenicami je  dano  v  prilogi činov. 
 
Podloga  oznake čina je modre barve. Trak, plamenice,  obroba  in lipov list so vezeni ali tkani. 
 

11.4.  Oznake položajnih funkcij in pogoji 
 
11.4.1.  
 
Gasilski   vodje     prostovoljnih   gasilskih   organizacij   med opravljanjem gasilske službe 
nosijo oznake položajne  funkcije. 
Oznake položajne funkcije so za opravljanje operativnih in  organizacijskih nalog. 
 
11.4.2. 
 
Oznake položajnih  funkcij v obliki romboida se nosijo na gasilski  uniformi na  ovratniku,  na  
delovni in zaščitni  obleki pa  v  obliki  traku romboida ob levem žepu. 
 
11.4.3. 
 
Gasilski vodja, ki mu preneha funkcija po točki 2.3.  teh pravil, ali  pa je imenovan za častnega 
nosilca položaja,  obdrži  oznako položajne funkcije. 
 
11.4.4. 
 
OZNAKE POLOŽAJNIH FUNKCIJ ZA OPRAVLJANJE OPERATIVNIH NALOG V 
GASILSTVU                                      
 
Za.  oznake   
št. položajna funkcija  položajne funkcije 
================================================================ 
1. desetar - v 1. tretjini, ki  
   je rdeče barve, je 
   v  sredini tega de- 
   la gasilski znak 
  - v sredini druge in 
   tretje tretjine, ki 
   je srebrne barve,     
   je šesterokraka  
   zvezdica zlate barve,  
  - romboid je obrobljen s  
   srebrnim robom  
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---------------------------------------------------------------- 
 
2. vodnik in romboid je enak kot pod  
 podpovelj. točko 1, razen: 
 PGD - v sredini druge in 
   tretje tretjine 
   sta ena za drugo  
   dve šesterokraki  
   zvezdici zlate 
   barve,  
---------------------------------------------------------------- 
3. poveljnik romboid enak  kot pod  
 PGD točko 1, razen: 
  - v sredini druge in 
   tretje tretjine so tri 
   šesterokrake zvezdice-  
   dve sta vzporedno -  
   tretja je v sredini  
   nad njima,  
---------------------------------------------------------------- 
4. poveljnik romboid jr enak kot pod  
 sektorja točko 1, razen: 
  - v sredini druge in 
   tretje tretine je 
   ena šesterokraka  
   zvezdica zlate barve, 
  - romboid je obrobljen 
   z zlatim trakom 
________________________________________________________________ 
5. občinski romboid je enak kot pod  
 podpoveljnik točko 1, razen: 
  - v sredini druge in 
   tretje tretjine 
   sta ena za drugo  
   dve šesterokraki  
   zvezdici zlate 
   barve,  
  - romboid je obrobljen z  
   zlatim robom 
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---------------------------------------------------------------- 
 
6. Občinski romboid enak  kot pod  
 poveljnik točko 1, razen: 
  - v sredini druge in 
   tretje tretjine so tri 
   šesterokrake zvezdice 
   zlate barve 
  - dve sta vzporedno -  
   tretja je v sredini  
   nad njima,  
  - romboid je obrobljen z  
   zlatim robom 
---------------------------------------------------------------- 
7. član - prva tretjina  
 poveljstva  romboida je  
 zveze  rdeče barve,  
   druga in tretja  
   pa zlate barve 
  - v prvi tretjini 
    je v sredini  
    gasilski znak 
   zlate barve 
  - v sredini 2. in 3. 
    tretjine je šesterokraka  
   zvezdica srebrne 
   barve 
  - romboid je obrobljen 
    z zlatim robom 
---------------------------------------------------------------- 
8. podpoveljnik   romboid enak kot v   
 zveze         točki 7, razen: 
  - v sredini 2. in 3.                       
    tretjine sta     
    ena  za drugo dve  
   šesterokraki zvezdici 
   srebrne barve 
  - romboid je obrobljen z  
   zlatim robom 
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---------------------------------------------------------------- 
 
9. poveljnik romboid enak kot v   
 zveze    točki 7, razen:     
  - v sredini 2. in 
    3. tretjine so 3 
   šesterokrake zvezdice 
   srebrene barve 
  - 2 vzporedno, 1 pa v 
   sredini nad njima 
  - romboid je obrobljen z  
   zlatim robom 
---------------------------------------------------------------- 
 
10. regijski  - prva tretjina romboida  
 poveljnik,  je rdeče barve,  
 pomočnik  druga  in tretja  
 pov. GZS  pa zlate barve  
  - v prvi tretjini je  
   v sredini gasilski   
   znak zlate barve,              
  - v sredini 2. in 3.  
    tretjine je v polkrožnem  
   lovorovem vencu šesterokraka  
   zvezdica srebrne barve 
  - romboid je obrobljen 
    z zlatim robom 
---------------------------------------------------------------- 
11. podpoveljnik  romboid enak kot v       
 GZS  točki 9, razen:        
     - v sredini 2. in 3 
    tretjine sta vzporedno 2 
   šesterokraki zvezdici  
   v polkrožnem lovorovem  
   vencu srebrne barve 
  - romboid je obrobljen z  
   zlatim robom 
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---------------------------------------------------------------- 
 
12. poveljnik  romboid enak kot v  
 GZS  točki 7, razen:    
  - v sredini 2. in 
    3. tretjine so 3 
   šesterokrake zvezdice  
    v polkrožnem 
   lovorovem vencu 
   srebrne barve 
  - 2 sta vzporedno 
   1 pa v sredini nad 
   njima 
  - romboid je obrobljen z  
   zlatim robom 
---------------------------------------------------------------- 
 
11.4.5.  
 
OZNAKE POLOŽAJNIH FUNKCIJ ZA ORGANIZACIJSKE NALOGE V GASILSKIH 
ORGANIZACIJAH 
 
Za.  oznake   
št. položajna funkcija položajne  funkcije 
================================================================ 
 
1. Član UO in v 1. tretjini, ki   
 član drugih je modre barve,  
 voljenih   je v sredini  
 organov PGD  gasilski znak 
   zlate barve 
  - v sredini druge in 
   tretje tretjine,  
   ki sta srebrne barve, 
   je šesterokraka zvezdica,  
   zlate barve 
   romboid je obrobljen  
   s srebrnim robom 
---------------------------------------------------------------- 
2. podpredsednik  romboid je enak kot 
 in tajnik PGD pod točko 1, razen: 
  - v sredini druge in 
   tretje tretjine,  
   ki sta srebrne barve, 
   sta vzporedno dve  
   šesterokraki zvezdici,  
   zlate barve 
   romboid je obrobljen  
   s srebrnim robom 
---------------------------------------------------------------- 
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3. predsednik romboid je enak kot pod  
 gasilskega točko 1, razen:  
 društva - v sredini druge in 
   tretje tretjine so tri 
   šesterokrake zvezdice  
   zlate barve 
  - dve sta vzporedno -  
   tretja je v sredini  
   nad njima,  
   romboid je obrobljen  
   s srebrnim robom 
---------------------------------------------------------------- 
 
4. član  v prvi tretjini, ki  
 predsedstva  je modre barve,  
 gasilske   je v sredini gasilski znak 
 zveze in  zlate barve 
 drugih - v sredini 2. in 3. tretjine 
 voljenih  ki sta zlate barve 
 organov  je šesterokraka zvezdica  
 zveze  srebrne barve,   
  - romboid je obrobljen z 
    zlatim robom 
---------------------------------------------------------------- 
5. podpredsed. romboid enak kot v točki  
 in tajnik 4, razen:  
 gasilske  - v sredini 2. in 3.  
 zveze       tretjine sta 2  
   šesterokraki zvezdici 
   srebrne barve 
  - romboid je obrobljen z 
    zlatim robom 
---------------------------------------------------------------- 
 
6. predsednik romboid enak kot v  
     gasilske     točki 4, razen:  
 zveze    - v sredini 2. in 3.  
          tretjine so 3 šestero- 
   krake zvezdice,  
   srebrne barve, 
   2 sta vzporedno, 1 pa  
   je v sredini nad njima 
  - romboid je obrobljen z 
    zlatim robom 
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---------------------------------------------------------------- 
 
7. član preds. romboid enak kot v točki  
 Gasilske 4, razen  
 zveze - v sredini 2. in 3.       
 Slovenije tretjine je šesterokraka  
 in drugih  zvezdica v polkrožnem  
 voljenih lovorovem vencu 
 organov GZS srebrne barve 
  - romboid je obrobljen z 
    zlatim robom 
---------------------------------------------------------------- 
 
8. podpredsed. romboid enak kot v  
 Gasilske točki 4, razen:  
 zveze - v sredini 2. in 3  
 Slovenije  tretjine sta 2  
    šesterokraki zvez- 
   dici vzporedno v 
   polkrožnem lovorovem  
   vencu srebrne barve 
  - romboid je obrobljen z 
    zlatim robom 
---------------------------------------------------------------- 
 
9.   predsednik romboid enak kot v         
     Gasilske točki 4, razen:            
 zveze - v sredini 2. in  
 Slovenije  3. tretjine so 3  
    šesterokrake zvezdice 
   v polkrožnem lovo- 
   rovem vencu srebrne 
   barve 
  - 2 sta vzporedno 
   1 pa v sredini nad 
   njima 
  - romboid je obrobljen z 
    zlatim robom 
---------------------------------------------------------------- 
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11.4.6.Pogoj za nošenje oznake položajnih funkcij je izvolitev. 
 
Pravica   do  nošenja oznake položajne funkcije  preneha  z  dnem prenehanja funkcije, razen v 
primeru po točki ll.4.3. 

11.5. Oznake na rokavu 
 
11.5.l. 
 
Oznaka  na  rokavu se nosi na levi nadlahtnici l0  cm  pod  šivom ramena pri gasilski uniformi, 
pri  delovni obleki pa na  rokavnem žepu. Pri delovni obleki in zaščitni obleki se lahko nosi trak  
z imenom in priimkom nad poklopcem levega prsnega žepa. 
 
11.5.2. 
 
Osnovna oblika in velikost znaka  
 
Znak  je visok 9 cm, širok 7 cm, spodnji del znaka  je  polkrožno zaokrožen.  V  znaku je grb 
občine oziroma  za  funkcionarje  pri Gasilski zvezi Slovenije državni grb . Črke napisa  so 
visoke 9 mm in so rumene barve ter so od zunanjega roba oddaljene 5 mm. 
 
Osnovna  barva oznake je temno modra, obroba pa rdeče  barve,  za državne gasilske funkcije pa 
zlate barve. 
Oblika,  vsebina  in  velikost oznak je določena  v  prilogi  teh pravil. 
 
11.5.3.  
 
Ko gasilcu preneha obveznost v gasilski službi na podlagi  zakona in s preimenovanjem v 
gasilskega veterana,se  oznaki na rokavu doda zlati venec lovorjevih listov.  
 
11.5.4 
 
Osnovna oblika in velikost traku z imenom  
 
Širina traku je 2,0 cm, dolžina je enaka širini žepa. Barva traku je  enaka  barvi obleke. Velikost 
črk je 12 mm.  Črke  so  rumene barve. Na trak se napiše začetnica imena s piko in priimek. 
 
11.5.5. 
 
Za  večletno  opravljanje gasilske službe  nosijo  operativni  in rezervni člani oznako. Oznake so 
za 10 let, 20 let, 30 let in  40 let.  Imajo obliko dveh lovorovih vejic med katerima je  v  krogu 
vpisana  številka, ki označuje leta službovanja. Značke so za  10 let  v bronasti barvi, za 20 let v 
srebrni barvi, za 30 in 40 let v  zlati barvi. Velikost in oblika znaka sta določeni  v  prilogi teh 
pravil.  
 
Oznaka  se  nosi  na levem zgornjem žepu  gasilske  uniforme  nad značko za dolgoletno delo v 
društvu. 
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12. OSEBNA OPREMA GASILCA 
 

12.1. Osebna oprema gasilca 
 
Osebna oprema gasilca je: 
 
- gasilska uniforma; 
- delovna obleka in 
- obutev 

12.2. Predpisana osebna oprema gasilca 
 
Predpisana osebna oprema gasilca velja za prostovoljne gasilce in gasilce  poklicnih jeder v 
prostovoljnih gasilskih društvih in  v gasilskih organizacijah v gospodarskih družbah, zavodih  in 
drugih organizacijah. 
 
Predpisana osebna oprema gasilca se sme uporabljati samo pri opravljanju  gasilske službe in 
društvenih dejavnostih  gasilskih organizacij. 
 
12.3.  
 
Gasilske organizacije lahko kupujejo  in uporabljajo samo osebno opremo katere kroj in  
kvaliteta sta določena s  temi pravili  in dokazana z zaščitnim znakom kvalitete Gasilske  zveze 
Slovenije.  

12.4. Gasilsko uniforma 
 
Gasilsko uniformo sestavljajo: 
 
za člane: 
 
kapa šapka 
suknjič 
hlače 
srajca 
kravata 
nizki čevlji 
plašč ali vetrovka 
gasilski pas 
rokavice 
nogavice 
pas za hlače 
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za članice: 
 
kapa  
suknjič 
krilo 
srajca  
kravata  
čevlji  
plašč ali vetrovka 
rokavice 
nogavice  
 
 
12.4.1.  
 
Oblika,  kroj, tehnične karakteristike in barve posameznih  delov gasilske  uniforme so določene 
s standardom ki je priloga  teh pravil.  
 

12.5. Delovna obleka 
 
Delovna obleka je po delih enaka in po kroju prilagojena za člane oziroma članice.  
 
Sestavni deli so: 
 
kapa 
bluza 
hlače 
srajca  
jopič  
čevlji ali škornji  
vetrovka 
nogavice  
delovne rokavice in 
pas za hlače. 
 
 
12.5.1.  
 
 
Oblika,  kroj, tehnične karakteristike in barve posameznih  delov gasilske delovne obleke so 
določene s standardom, ki je priloga teh pravil.  
 

12.6. Pravila nošenja uniforme 
 
Člani  gasilske  organizacije  nosijo  uniformo  s  pripadajočimi oznakami v skladu s temi pravili.  
 
V  letnem  času lahko člani in članice nosijo  gasilsko  uniformo brez  suknjiča  in kravate, razen 
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pri svečanih opravilih  kot  so parada  ,prireditve Gasilske zveze Slovenije,  razvitje  prapora, 
pogrebi,častne  straže,  častne  enote,  nošenje  in  spremljanje prapora ter predaja in sprejem 
raporta.  
V  letnem času lahko člani in članice nosijo delovno obleko  brez bluze,  razen  pri  izvajanju  
tekmovalnih  disciplin  in   nalog gasilske službe pri katerih bluza pomeni zaščito.  
Paradni  pas  se nosi pri častnih stražah,  častnih  enotah,  pri nošenju  in spremljanju prapora, pri 
predaji in sprejemu  raporta ob paradah in v postroju, če se nosi čelada. 
 
Če je gasilec v srajci izven stroja ni obvezen nositi kapo. 
 
V  primeru,  da  se v zimskem času pod  suknjičem  uniforme  nosi pulover, mora le ta biti enake  
barve kot je uniforma. 
 

13. GASILSKO ZAŠČITNA IN REŠEVALNA OPREMA  
 
Gasilsko zaščitna in reševalna oprema je: 
 
l. Gasilska  zaščitna  oprema,ki se deli na: 
  
 -  osebno  zaščitno opremo, ki je namenjena  za  osebno  zaščito     gasilca; 
 -  skupno zaščitno opremo, ki je namenjena gasilcem za dodatno 
    zaščito pri intervencijah 
 
2. Gasilska reševalna oprema, ki se deli na: 
 
 - gasilsko orodje in opremo, ki je namenjena za gašenje in 
   reševanje pri gasilskih intervencijah; 
 
 - gasilska vozila, ki so namenjena za prevoz moštva,gasilske 
   opreme in orodja, gasilnih sredstev ter drugega materiala.     
 
13.1. Osebno zaščitno opremo sestavljajo: 
 
- gasilska zaščitna obleka; 
- gasilska čelada; 
- gasilski škornji ali visoki čevlji; 
- gasilske zaščitne rokavice; 
- gasilski zaščitni pas; 
- gasilska sekirica; 
- signalna piščalka; 
 
13.2. Skupno zaščitno opremo sestavljajo: 
 
- zaščitna obleka pred visoko temperaturo; 
- zaščitna obleka pred kemičnimi snovmi; 
- zaščitna obleka pred radioaktivnimi snovmi; 
- zaščitni predpasnik pred kemičnimi snovmi; 
- zaščitne rokavice pred kemičnimi snovmi; 
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- hlačni ščitnik za zaščito nog; 
- reševalna vrv; 
 
13.3. Gasilsko opremo in orodje sestavljajo: 
 
- varovalno orodje in oprema; 
- gasilniki; 
- črpalke: 
- gasilsko orodje in oprema; 
- lestve in reševalno orodje in oprema; 
- drugo orodje in oprema; 
 
13.4. Gasilska vozila: 
 
- poveljniško vozilo; 
- vozilo za gašenje; 
- vozilo za gašenje in reševanje iz višin; 
- tehnično vozilo; 
- vozilo za prevoz orodja in opreme; 
- cevno vozilo; 
- vozilo za prevoz gasilnih sredstev; 
- gasilski priklopnik; 
- druga gasilska vozilo; 
- gasilski čoln. 

13.5. Tipizacija in uporabni standardi za gasilsko zaščitno in reševalno opremo 
 
Splošne  tehnične  zahteve in določitev zaščitne  in  reševalne opreme in uporabo posameznih 
standardov se določa s tipizacijo gasilske opreme. 
 
Splošne  tehnične  zahteve in vrsto gasilskih vozil  ter  uporabo posameznih standardov se določa 
s tipizacijo gasilskih vozil. 
 
Tipizacijo  iz  prvega  in  drugega  odstavka  te  točke  sprejme Gasilska  zveza  Slovenije v 
skladu z zakonom.  

13.6. Načrtovanje in nabava gasilske zaščitne in reševalne opreme 
 
13.6.1. 
 
Načrtovanje potrebne  gasilske  zaščitne in reševalne  opreme  potrebne  v prostovoljnem  
gasilskem  društvu  opravi  poveljnik  društva   v sodelovanju z občinskim poveljnikom. 
 
Pri  tem  se upoštevajo merila za  organiziranje  in  opremljanje gasilskih  enot in merila za 
organiziranje in opremljanje enot  in služb  Civilne  zaščite za naloge, ki  jih  opravljajo  gasilske 
enote  na  podlagi Odredbe o prenosu določenih nalog  zaščite  in reševanja  na  operativne 
gasilske enote  (Uradni  list  RS,  št. 58/92) 
 
13.6.2 
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Pri  načrtovanju  gasilske zaščitne in reševalne  opreme,  ki  jo gasilska  enota  uporablja  za  
potrebe  intervencij  na   širšem območju,kot je tisto za katerega je ustanovljena, poveljnik 
sodeluje  z   občinskim   poveljnikom   in poveljstvom zveze oziroma poveljstvom Gasilske 
zveze Slovenije.  
 
13.6.3. 
 
Gasilska  organizacija  lahko  nabavlja  zaščitno  in   reševalno opremo,   ki   ustreza  slovenskim   
standardom   ali   evropskim standardom   oziroma  standardom,ki  jih  določi  Uprava  RS   za 
standardizacijo in meroslovje. . Pri  tem mora  upoštevati  tipizacijo za gasilsko  opremo,  
tipizacijo  za gasilska  vozila  in  Merila  za  organiziranje  in   opremljanje gasilskih enot. 

13.7. Uporaba gasilske zaščitne in reševalne opreme 
 
Uporaba posamezne vrste gasilske zaščitne in reševalne opreme ter čas  uporabe  določi  gasilski 
vodja, ki vodi  enoto  v  intervenciji. 
 
Zaščitna  in  reševalna oprema mora biti  občasno  pregledana  in preizkušena  v  skladu  z  
navodili  proizvajalca  in  s  pravili gasilske službe.  
 
Gasilska  enota  lahko uporablja gasilsko zaščitno  in  reševalno opremo,  ki  je nepoškodovana  
in zagotavlja varnost  gasilca  in okolja,kjer se gasilsko delo opravlja. 

13.8. Vzdrževanje gasilske  zaščitne in reševalne  opreme   
 
13.8.1. 
 
Člani  gasilske  organizacije oziroma gasilske  enote  so  dolžni gasilsko  zaščitno  in reševalno 
opremo  vzdrževati  v  uporabnem stanju ter z njo pravilno ravnati. 
 
Za   vzdrževanje  sredstev  v  uporabnem  stanju   so   odgovorni     predvsem  vodje  gasilskih  
enot in člani,  ki  so  zadolženi  za posamezna sredstva.  
 
13.8.2. 
 
Gasilska  zaščitna in reševalna oprema se uporablja po  navodilih proizvajalcev. Pri uporabi se 
mora upoštevati navodila za varstvo pri delu. 

13.9. Pregledi in preizkušnje gasilske  zaščitne in reševalne  opreme   
 
S pregledom gasilske zaščitne in reševalne opreme  se  zagotavlja stalni  pregled nad stanjem 
opreme, pravočasno se odkrijejo  in odpravijo pomanjkljivosti ali okvare. 
 
Poškodovano  oziroma  pokvarjeno gasilsko zaščitno  in  reševalno opremo se mora izločiti in 
dati v popravilo. 
 
Poškodovane  oziroma  pokvarjene gasilske zaščitne  in  reševalne opreme se ne sme uporabljati 
pri vajah in intervencijah.  



 61

 
13.9.1. 
 
Pregledi gasilske  zaščitne in reševalne  opreme  so: 
 
- pred in po uporabi za vaje in intervencije; 
 
- mesečni pregledi; 
 
- izredni pregledi in 
 
- servisni pregledi. 
 
O mesečnih pregledih in pregledih določenih s strani proizvajalca  se vodi predpisana evidenca. 
 
13.9.2. 
 
Pred uporabo in po uporabi gasilske zaščitne in reševalne  opreme se opravi pregled: 
 
- krmilnih naprav; 
- signalnih naprav in 
- varnostnih naprav. 
 
Po  uporabi  se  opravi tudi vizualni  pregled opreme.  
 
13.9.3. 
 
Pri  mesečnih pregledih se opravi pregled gasilske zaščitne  in reševalne  opreme,da se ugotovi 
njena uporabnost in delovanje ter 
zagotovi  redno  vzdrževanje v skladu z navodili proizvajalca. 
 
13.9.4. 
 
Izredni  pregled gasilske zaščitne in reševalne opreme se  opravi na  povelje poveljnika društva 
ali občinskega poveljnika  oziroma zveze. V povelju se določi, katera gasilsko zaščitna in 
reševalna oprema se bo pregledala. Izredni pregled je lahko napovedan ali nenapovedan.  
 
 
13.9.5. 
 
Servisni  pregled se opravi po izteku predpisanega  roka  uporabe določenega   s  strani  
proizvajalca.  Servisni  pregled   opravi strokovna oseba v servisni delavnici ali v gasilskem 
orodišču. 
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14. GASILSKI OBJEKTI, DELO, DEŽURSTVA 
 
14.1. Gasilski objekti: 
 
Gasilske organizacije imajo za svoje potrebe, za hrambo  gasilske zaščitne in reševalne opreme 
in za svoje delo: 
 
- gasilske domove;  
- gasilska orodišča; 
- vadbene poligone; 
 
(v nadaljnjem besedilu: gasilski objekti). 
 
Uporabo gasilskih objektov urejajo gasilci s hišnim redom. 
 
14.1.1. 
 
Gasilski objekti morajo praviloma zagotavljati: 
 
- delo društva; 
 
- strokovno vzgojo; 
 
- društveno življenje in 
 
- hrambo ter vzdrževanje gasilske zaščitne in reševalne opreme. 
 
14.1.2. 
 
Za  potrebe  iz predhodnega člena morajo imeti  gasilski  objekti praviloma naslednje prostore: 
 
- orodišče; 
 
- garažo; 
 
- vzdrževanje  in popravilo  gasilske zaščitne in  reševalne   opreme ; 
 
- učilnico; 
 
- pisarno; 
 
- druge potrebe. 
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14.1.3. 
 
V gasilskih objektih mora biti red, ki zagotavlja dober pregled nad gasilsko zaščitno in reševalno 
opremo ter ob potrebi neoviran in hiter izhod. 
 
Pred izhodi iz gasilskih objektov veljajo ukrepi, ki zagotavljajo  neoviran izhod   v  vsakem  
trenutku  (prepoved  parkiranja   vozil,stalno čiščenje snega.../ 
 
Gasilci in drugi uporabniki gasilskih objektov morajo  upoštevati hišni red. 
 
 
14.1.4. 
 
Na  gasilskih  objektih mora biti vidnem mestu  pritrjen  napis,  ki določa  namen objekta. Poleg 
glavnih vrat in na vidnem  mestu  je pritrjena plošča z imenom gasilske organizacije. 
 

14.2. Hišni red v gasilskih objektih 
 
14.2.1. 
 
Vsi  prostori v gasilskih objektih morajo praviloma prostorsko,kvalitetno in higiensko ustrezati 
potrebam gasilske organizacije. V njih  se mora  vzdrževati  red  in čistoča. Vstop v  gasilske  
objekte  in bivanje  v njih sta dovoljena gasilcem. Gasilski vodja  pa  lahko dovoli  vstop  tudi  
nečlanom v spremstvu gasilca  ali  če  so  v objektih prireditve, sestanki, predavanja in podobno. 
 
14.2.2. 
 
Za  vzdrževanje in varovanje gasilskega objekta so odgovorni  vsi člani gasilske organizacije, še 
posebej tisti, ki so zadolženi za posamezne objekte (orodjar, hišnik) in gasilski funkcionarji. 
 
Za orodjarje, hišnike in druge odgovorne osebe predpiše  gasilsko društvo njihove dolžnosti in 
pravice pri varovanju in vzdrževanju objektov. 

14.3. Določanje zadolžitev 
14.3.1. 
 
Društveno  imetje  v gasilskih objektih se mora  varovati  da  ne pride do nedovoljene uporabe, 
poškodb, uničenja in  odtujevanja. Zaradi tega mora biti vzpostavljena kontrola. 
 
Za varovanje in čiščenje gasilskega objekta zadolži upravni odbor društva gasilca ali drugo 
osebo in določi dolžnosti. 
 
14.3.2. 
 
Za gasilsko opremo se zadolži gasilec orodjar,ki je odgovoren  za red  in  čistočo, brezhibnost in 
točno evidenco vse  opreme  tudi tiste, ki jo uporabljajo člani društva. Gasilska oprema mora biti 
pravilno  hranjena  in uporabna v vsakem času. Po  vsaki  uporabi mora biti urejena in 
pripravljena za novo uporabo. Za svoje  delo je orodjar  odgovoren poveljniku društva, katerega 



 64

mora obveščati o stanju in uporabnosti gasilske opreme. 
 
14.3.3. 
 
Gasilski  objekti, v katerih ni stalnega gasilskega dežurstva,  morajo  biti zaklenjeni.  Ključe  
objekta imajo gasilci za hitre intervencije, ki jih 
določi upravni odbor društva.  

14.4. Dežurstva in straža 
 
14.4.1. 
 
Dežurstvo v gasilski organizaciji predstavlja istočasno  funkcijo notranje  kontrole in funkcijo 
vodenja, tako da bi bila  enota  v stalni pripravljenosti za intervencije. 
 
Dežurstva opravljajo gasilci. Njihove dolžnosti določi  poveljnik društva,  občinski poveljnik ali 
poveljnik zveze po izdelanem  in potrjenem razporedu, na podlagi katerega so gasilci 
razporejeni. 
 
14.4.2. 
 
Dežurstva v gasilski enoti so stalna in občasna. Stalna dežurstva so  tedaj, ko je v gasilski enoti 
poklicno jedro ali  ob  velikih požarnih ali drugih nevarnostih.Občasna  dežurstva  pa  se  
določijo   ob povečani požarni nevarnosti. 
 
Dežurstva se izvajajo v gasilskih objektih. 
 
14.4.3. 
 
Gasilske  enote  opravljajo požarne straže v  primerih,  ki  jih določa zakon o varstvu pred požari 
in   drugi predpisi, ki urejajo področje  varstva  pred  požarom v  primerih,  ko  nastane  večja 
nevarnost  požara,  eksplozije ali druge nevarnosti,  na  podlagi naročila  ali  dogovora z 
gospodarsko družbo,zavodom in organizacijo,  ki organizira  in  opravlja dejavnosti, pri katerih 
se  mora  zaradi požarne ogroženosti postaviti gasilska straža. 
 
Ob  povečani nevarnosti požara v naravnem okolju  gasilske  enote opravljajo  požarne  straže,  
na podlagi  naročila  ali  dogovora župana občine. 
 
Kadrovsko sestavo in gasilsko opremo za opravljanje požarne  straže  določi poveljnik gasilske 
enote  v  dogovoru  z uporabnikom usluge ter na podlagi obsega  in vrste možne požarne 
nevarnosti. 
 
14.4.4. 
 
Dežurstva  in  požarne straže, ki jih izvajajo  gasilske  enote, lahko določi tudi poveljstvo zveze.  
 
14.4.5. 
 
Dolžnosti  dežurnega  gasilca določi  poveljnik  društva  oziroma enote,  če  niso  določene v 
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operativnem planu.  Gasilec,  ki  je določen za dežurstvo, mora biti pred sprejemom dolžnosti 
zdrav in usposobljen za opravljanje nalog dežurnega. 
 
14.4.6. 
 
Gasilec, ki je opravil naloge dežurstva, je po predaji  dolžnosti oproščen  drugih del v enoti. 
Izjemoma ne more biti  oproščen  ob naravni  nesreči ali tedaj, če bi imela prekinitev  začetnega 
dela škodljive posledice za gasilsko društvo in enoto oziroma  za življenje in zdravje gasilcev in 
drugih občanov.  
 
14.4.7. 
 
Dežurni gasilec je dolžan pred prevzemom dolžnosti: 
 
- preveriti naloge, s katerimi so določene njegove obveznosti  in pravice; 
 
- ugotoviti  stanje in morebitna nova navodila, po katerih mora mora opravljati svojo dolžnost; 
 
- prevzeti  in pregledati evidenco, aktualne informacije,  knjige  in zadolžitve, ki so v dežurni 
sobi. 
 
l4.4.8. 
 
Med dežurstvom v gasilskem objektu dežurni gasilec vodi  evidence: 
 
- evidenčno knjigo o prijavah požarov in drugih nesreč ter o zahtevah za nudenje pomoči; 
 
- dnevnik dogodkov med dežurstvom; 
 
- evidenco  prihoda in izhoda gasilskih vozil, gasilcev in  druge gasilske tehnike; 
 
Dežurni ima praviloma na razpolago: 
 
- plan območja, (delovno območje enote) z vrisanimi  ulicami, cestami, drugimi komunikacijami, 
hidrantnim omrežjem,  naravnimi   in  umetnimi  viri  vode, plinovodi,  električnim  omrežjem  
in drugimi pomembnimi karakteristikami. Plan mora vidno  prikazati objekte  gospodarskih 
družb in drugih organizacij, skladišč, poljskih  in gozdnih površin; 
 
- vodnik, kartoteko za vodenje gasilske enote do mesta požara ali   druge intervencije; 
 
- spisek  gasilcev s točnimi naslovi in  telefonskimi  številkami doma in v službi; 
 
- podatke o sosednjih gasilskih društvih in enotah; 
 
- plan alarmiranja gasilskih in drugih organizacij; 
 
- plan aktiviranja  posameznih gasilcev. 
 
Plan  območja  mora  biti tudi v  poveljniškem avtomobilu,  če  ga društvo ima, oziroma v prvem 
vozilu. 
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14.4.9. 
 
V dnevnik dogodkov vpisuje  dežurni  dogodke  in  primopredaje dolžnosti. 
 
Poveljnik  dežurstva  ob  kontroli dežurnega  pregleda  in  overi dnevnik dogodkov. 
 
Dežurni ga obvesti o vseh dogodkih med njegovim dežurstvom. 

15. MEDSEBOJNI ODNOSI GASILCEV 

15.1. Gasilci in gasilske vodje 
 
Člani  gasilske organizacije so glede na položaj  in  opravljanje gasilske službe  gasilci in 
gasilski vodje.  
Gasilski vodja je oseba, ki vodi in poveljuje gasilski enoti. 
 

15.2. Dajanje in izvrševanje povelj 
 
15.2.1. 
 
Poveljnik  oziroma vodja gasilske enote daje povelje gasilcem  za opravljanje posameznih nalog. 
 
Povelja  morajo  biti kratka, pravočasna in  razumljiva,  da  jih gasilci lahko pravilno, uspešno in 
pravočasno izvršijo. 
 
15.2.2. 
 
Povelje  se  mora izpolniti brez ugovora in je  lahko  pisno  ali ustno. 
 
Izjemoma  se povelje ne izpolni tedaj, če bi  njegova  izpolnitev pomenila  neposredno 
življenjsko nevarnost ali kaznivo dejanje in bi bila v nasprotju z zakonom in predpisi. 
 
O  tem  gasilec, ki je prejel povelje, takoj  obvesti  poveljnika oziroma vodjo gasilske enote. 
 
15.2.3. 
 
Gasilec,  kateremu  povelje  ni  bilo  dovolj  razumljivo,  lahko zahteva od vodje dodatno 
pojasnilo. 
 
Če  pri  izpolnitvi  povelja  nastanejo  okoliščine,  ki  terjajo spremembo  povelja,  je tisti,  ki  je  
sprejel  povelje,  dolžan nemudoma obvestiti vodjo, ki mu je povelje izdal. 
 
Če  gasilcu zaradi nastale situacije ni mogoče obvestiti vodjo  o dogodku, tedaj odstopi od 
sprejetega povelja in opravi nalogo  po svojem najboljšem znanju in prepričanju. 
 
Po  tako  opravljeni  nalogi poda  poveljniku  razloge  spremembe izvršitve povelja. 
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15.3. Pozdravljanje 
 
15.3.1. 
 
Gasilci  se  kadar  so  v uniformi  med  seboj  pozdravljajo,  in medsebojno naslavljajo po 
funkciji ali činu. Gasilec  z  nižjim činom  je  dolžan  pozdraviti gasilca, ki ima višji  čin.  Ta  je 
dolžan   odzdraviti.   Gasilci  z  enakim  činom   se   istočasno pozdravljajo. 
 
Pozdravlja  se  po določilih priročnika o  razvrščanju  gasilskih enot Gasilske zveze Slovenije. 
 
15.3.2. 
 
Če  so  gasilci  v uniformi zunaj  postrojene  enote,  so  dolžni pozdraviti himno države 
Republike Slovenije , himno tuje države, predsednika države in Vlade Republike Slovenije.  
 
15.3.3. 
 
Z enoto gasilci pozdravljajo: 
 
- zastavo Republike Slovenije; 
- gasilski prapor; 
- predsednika Republike Slovenije; 
- predsednika Vlade Republike Slovenije, 
- ministra pristojnega za varstvo pred naravnimi in drugimi  nesrečami; 
- predsednika Gasilske zveze Slovenije; 
- poveljnika Gasilske zveze Slovenije; 
- poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije; 
- krsto ali žaro pri gasilskem pogrebu. 
 
15.3.4.  
 
Enota ne pozdravlja, če: 
 
- je na intervenciji; 
- sodeluje pri pogrebu;  
- je v vozilu. 
 
15.3.5 
 
V postrojeni enoti se pozdravlja v položaju "mirno".Vodja enote  ali  gasilec  zunaj postrojene 
enote pa pozdravlja  z  roko  tako dolgo,da se igranje ali petje himne konča oziroma je končan 
mimohod osebe, ki jo pozdravlja. 
 
15.3.6. 
 
Če  pride gasilski vodja ali vodja gasilske organizacije,  ki  je višji  po  funkciji med poukom ali 
vajo v učilnico  ali  kabinet, udeleženci vstanejo, predavatelj ali inštruktor preda raport. 
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Kadar  enota  vadi  na  vadbišču,  enota  nadaljuje  z  vajami, inštruktor pa preda raport. 
 
V  primeru,  da  enota  na  poligonu  med  dvema  vajama  počiva, udeleženci vstanejo, inštruktor 
pa preda raport. 
 

16. GASILSKE SLOVESNOSTI 
 

16.1. Gasilska   praznovanja   in  prireditve   
 
Gasilska   praznovanja   in  prireditve  na   javnem   kraju   se označujejo kot gasilske 
slovesnosti. 
 
16.1.1.  
 
Gasilska praznovanja so: 
 
        - praznovanje obletnice gasilske organizacije, 
        - razvitje gasilskega prapora, 
        - prevzem gasilskih objektov, 
        - prevzem gasilsko tehnične opreme, 
        - druga praznovanja. 
 
16.1.2.  
 
Gasilske prireditve so: 
 
        - parade ob pomembnih gasilskih dogodkih, 
        - javne gasilske vaje, 
        - razstave gasilske tehnike, 
        - druge prireditve. 
 
16.1.3. 
 
Organizator  gasilske prireditve na javnem kraju  mora  sestaviti program prireditve. 
Program  obsega  vsebino  in namen prireditve,  kraj  in  čas prireditve.  
 
S programom prireditve mora organizator seznaniti višjo  gasilsko organizacijo. 
 
Organizator  mora  na  podlagi  sprejetega  programa   priglasiti prireditev pristojnemu organu. 
 
16.1.4. 
 
Vsebina  prireditve ima praviloma naslednje dele: pozdrav,  nagovori, podelitve,  počastitve, 
verski del, kulturni program  in  zabavni del. 
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16.1.4.1. 
   
Pozdrav 
 
Pri pozdravu se  pazi na vrstni red  tistih,  ki se  jih       pozdravlja. 
 
Na državni ravni se pozdravlja po naslednjem vrstnem redu:predsednika države,  zbora, 
predsednika Državnega zbora,predsednika Vlade,  ministre,predsednika   
Gasilske  zveze Slovenije, poveljnika Gasilske  zveze  Slovenije, predstavnika  verske  
skupnosti,  člana  parlamenta,   poveljnika Civilne  zaščite, predstavnika URSZR, inšpektorja 
pristojnega  za varstvo  pred  požarom, člana predsedstva in  poveljstva  gasilske zveze.  
Na  prireditvah  na  ravni gasilske  zveze  se  najprej  pozdravi predstavnika  državne  ravni,  
nato predsednika  gasilske  zveze, poveljnika  gasilske  zveze,  predstavnike upravnih  ali  drugih 
ministrstev in predstavnike gasilske zveze.  
 
Na  občinski  ravni  se pozdravlja po  naslednjem  vrstnem  redu: župana,občinskega     
poveljnika,verskega      predstavnika,člana občinskega vodstva. 
    
Pozdrav  opravi  najvišji gasilski funkcionar  prireditelja.  Pri      pozdravu  je  treba poleg 
vrstnega reda  predstavnikov  posamezne ravni upoštevati prisotnost tudi predstavnikov višjih 
ravni.  
   
16.1.4.2. 
 
Nagovori 
 
Pri   sestavi   programa    prireditve    je    treba       upoštevati,  da  ni preveč   govornikov. Po   
možnosti  iz  vsake          ravni govori samo  najvišji predstavnik /npr.  predstavnik države    ali  
lokalne  skupnosti za vse, predstavnik gasilcev  za  vse.../    Vrstni   red   govornikov   je  obraten   
od   vrstnega      reda       pozdravljanja na prireditvi. 
 
16.1.4.3. 
 
Podelitve 
 
Na  prireditvi  se  podelijo   priznanja,   nagrade,     odlikovanja in častni nazivi. 
 
16.1.4.4. 
 
Počastitve 
 
Počastitve   se   opravijo  pri  prevzemu   gasilskega   prapora, gasilskega objekta, gasilske 
tehnike... 
   
Pri počastitvi se praviloma upošteva naslednja vsebina: 
 
    - voditelj programa  napove  počastitev  in povabi osebe,  ki           bodo opravile počastitev po 
naprej pripravljenem programu; 
 
    - oseba, ki opravi  predajo (pokrovitelj, boter,  sponzor..),         ima kratek nagovor, s prerezom 
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vrvice ali   na kateri  drug       primeren  način  preda objekt  oziroma        opremo    ali       
prapor gasilskemu vodji; praviloma gasilski       prapor in         gasilski   dom   -   predsedniku,   
gasilsko   tehniko    -                   poveljniku,    razen,  če ni s temi  pravili  za  posamezno       
počastitev drugače določeno;  
 
    - predsednik  oziroma   poveljnik   se   zahvali  in   opravi       nadaljnjo   predajo  praporščaku,  
gospodarju  ali  šoferju       oziroma   gasilcu,   ki    bo  skrbnik   določene   opreme.       
Prevzemnik  se  zahvali  in  obljubi,    da  se  bo  oprema       strokovno uporabljala in hranila. 
 
     - Na  začetku  podelitve da  poveljujoči  povelje  "POZDRAV",                         ob zaključku 
pa "mir-NO" in "na mestu ODMOR". 
 
16.1.4.5. 
 
 Verski del 
 
Pri  prevzemu  gasilskega  doma,  gasilske   opreme       in pri razvitju gasilskega prapora se 
lahko opravi verski obred - "blagoslovitev".   O  postopku  te  slovesnosti   se   dogovorita    
organizator in pristojni cerkveni predstavnik. 
 
Pri  blagoslovitvi  po   prvem   odstavku  te  točke    poveljnik poveljuje:   "mir-NO".   Po   
končani   blagoslovitvi   poveljnik poveljuje: "na mestu ODMOR". 
 
16.1.4.6. 
 
Kulturni program 
 
Kulturni  program  izvedejo člani  gasilske  organizacije,  šole, kulturne  ustanove, društva in 
drugi. Program naj bo     primeren glede na vsebino in namen prireditve. 
 
16.1.4.7. 
 
Zabavni   del  naj  bo  po  možnosti  ločen    od osnovnega  dela prireditve. 
 
16.1.5.  
 
Kraj   prireditve  določi   organizator.  Pri  tem   je    zaradi                spoštovanja     svečanega    
dela    in     nemotenega     poteka                 prireditve     zaželeno,   da   se  upošteva   določilo    
točke       9.1.4.7.. 
 
16.1.6.  
 
Pri  določanju časa prireditve  se   organizator                dogovori   z   vsemi   sodelujočimi   in    
pri   tem    upošteva                tudi druge prireditve. 
 
16.1.7.  
 
Pri    gasilskih    prireditvah    ob   visokih   jubilejih    in          prevzemu  gasilskih  objektov, se 
lahko organizira  pred  ali  po prireditvi verski obred v cerkvenem objektu. 
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Pri     načrtovanju    tega    dela    se    vključi     krajevno                            pristojnega verskega 
predstavnika.  
 
16.1.8.   
 
Na gasilskih prireditvah nosijo gasilci uniformo, ki je predpisana v poglavju o gasilskih 
uniformah brez gasilskega pasu. 
 
Praporščaki in spremljevalci, gasilci pri sprejemanju in  dajanju raporta nosijo gasilski pas, bele 
rokavice in čelado. Enako velja, kadar gasilci v formaciji nosijo čelado. 

16.2. Sodelovanje gasilcev v cerkvi in pri verskih obredih 
 
16.2.1. 
 
Člani  gasilskih  organizacij  se  po  svoji  volji  odločajo  za sodelovanje pri verskih obredih, ki 
so namenjeni gasilcem.  Gasilci v  cerkvi  niso v formaciji, imajo snete kape in  sodelujejo  pri 
obredu kot ostali udeleženci. 
 
V  primeru  častne straže pri pogrebu in uporabi  prapora   imajo gasilci ves čas trajanja verskega 
obreda  čelado na glavi. 

16.3. Sodelovanje gasilcev pri drugih javnih prireditvah 
 
Gasilci sodelujejo na prireditvah drugih organizacij, s  katerimi sodelujejo  in  prireditvah, ki 
imajo pomen za  kraj,  občino  in državo. 
 
16.3.1. 
 
Če sodelujejo gasilci na prireditvi v formaciji, veljajo določila točke 16.1.8. teh pravil. 
 
Gasilci  v  formaciji  ne  nosijo  drugih predmetov ali simbolov, 
razen gasilskih. 
 
16.3.2. 
 
Gasilci  v  formaciji  oziroma v  gasilskih  uniformah  ne  smejo sodelovati  na prireditvah, ki so 
organizirane z namenom  kršenja človekovih pravic, verske ali strankarske pripadnosti, stavke  
in demonstracij. 
 
Gasilci  v  uniformi  ne  smejo  sodelovati  na  zborovanjih  ali sestankih političnih strank  niti  ni  
dovoljeno  gasilskih  objektov  uporabljati  za zborovanja in sestanke političnih strank.  

16.4. Izročanje  odlikovanj 
 
16.4.1. 
 
Državna odlikovanja izroča gasilskim  organizacijam  in gasilcem predstavnik države.  
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Odlikovanja  in  priznanja  Gasilske  zveze  Slovenije  podeljuje predstavnik Gasilske zveze 
Slovenije. 
  
Odlikovanja in priznanja ostalih gasilskih organizacij podeljujejo  predstavniki teh organizacij. 
 
Značko   za  dolgoletno  delo  v  gasilski  organizaciji   izroča predstavnik gasilske zveze. 
 
16.4.2 
 
Vrstni red podelitve odlikovanj  
 
Odlikovanja se podeljujejo od najnižjega do najvišjega po stopnji odlikovanja in po nivojih od 
najnižjega do najvišjega. 
 
Odlikovanje  se  podeli slovesno in obvezno  izroči  odlikovancu. Posmrtno odlikovanje se izroči 
svojcem. 
 
16.4.5 
 
Podelitev  gasilskih  odlikovanj in priznanj se opravi  tako,  da zadolžena  oseba  prebere  akt o  
podelitvi  odlikovanja  oziroma priznanja z obrazložitvijo. Predstavnik organizacije pa  nato 
opravi podelitev. 
Prejemnik  sprejme  odlikovanje  oziroma  priznanje  praviloma  v gasilski uniformi. 
 
16.4.6 
 
Po  podelitvi izreče predstavnik, ki podeljuje odlikovanja oziroma priznanja, čestitko in zahvalo 
vsem odlikovancem. 

16.5  Razvitje gasilskega prapora 
 
Razvitje  gasilskega  prapora  se  opravi  slovesno  pred   člani gasilske  organizacije  (društva  
ali zveze),  ki  je  slovesnost pripravila in člani drugih gasilskih organizacij ter občani. 
 
Pri organizaciji prireditve na kateri se razvije gasilski prapor se mora upoštevati določila 16.1.3., 
16.1.4. in  16.1.8. teh pravil. 
 
16.5.1. 
 
Razvitje  prapora  se  opravi  praviloma  na  odprtem prostoru  in  pred  formacijo gasilcev.Lahko  
se  opravi  tudi  v zaprtem prostoru, pri tem je formacija odvisna od namembnosti 
od namembnosti prostora oziroma je ni, če so v  prostoru sedeži. V tem primeru gasilci sedijo. 
 
Gostje  ne  tvorijo  formacije in se postavijo na  mesto,  ki  ga določi organizator. 
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16.5.2. 
 
Mesto  za praporščake in spremljevalce je pred formacijo na  levi strani, gledano proti formaciji. 
 
V  primeru, da sodeluje godba, je mesto godbe nasproti  formacije praporov.  
 
V sredini med godbo in prapori je mesto na katerem se razvije prapor. 
 
16.5.3. 
 
Razvitje   prapora  opravi  darovalec  prapora,   predsednik   in poveljnik gasilske organizacije, 
praporščak in dva spremljevalca. 
 
16.5.4. 
 
Postopek razvitja prapora je sledeč: 
 
- določeni  poveljujoči izreče povelje: "mirno, pozdrav", za  tem   se   zaigra  gasilska  koračnica  
in  na  prostor   prikorakajo   praporščaki  s spremljevalci in se postavijo na mesto  določeno     
za  gasilski prapor. Po postrojitvi praporov  poveljujoči      poveljuje "mirno, na mestu odmor"; 
- vodja  programa ali napovedovalec  pozdravi navzoče  in  napove   pomen dogodka; 
- darovalec  prapora   pripravi  prapor  za razvitje, poveljujoči   poveljuje  "mirno, pozdrav" in 
zaigra koračnica,  darovalec  pa   razvije  prapor in ga preda predsedniku gasilske  organizacije;    
- ko predsednik prevzame prapor ga nagne v smeri proti  formaciji   pod  kotom  45 stopinj, 
pristopita poveljnik z leve  strani  in   praporščak  z desne strani, obrnjena proti praporu ter 
položita   desno roko na drog prapora 
- nato  predsednik  izreče  zaobljubo:  "  Prevzemam  prapor   in   obljubljam,  da  bo naše 
članstvo z nesebičnim delom  vedno  in   povsod dokazovalo, da je vredno biti član gasilske 
organizacije   in da bo pod tem praporom enotno in složno"; 
- nato  predsednik  preda   prapor  praporščaku,  poveljujoči  pa   poveljuje "mirno, na mestu 
odmor";  
- sledi  pripenjanje  trakov   po  vrstnem  redu,  ki  ga  določi   organizator; 
- po  pripenjanju  trakov  se lahko opravi verski  del  po  točki     9.1.4.5. teh pravil; 
- po končanem  pripenjanju trakov  ali opravljenem verskem  obredu   praporščak  v spremstvu 
dveh   spremljevalcev opravi pozdrav  z   vsemi  prisotnimi  prapori  z  dotikom  plamenice  na   
kopjišču   vsakega  prapora  in se na koncu postavi na  čelo  postrojenih   praporov. 
 
16.5.5. 
 
Predsednik  gasilske organizacije, ki razvija prapor, se v  imenu organizacije  zahvali  
pokrovitelju  ter  darovalcem  trakov   in žebljičkov ter prebere njihov seznam. 
 
16.5.6. 
 
Po  zahvali predsednika gasilske organizacije  sledijo  pozdravni nagovori, upoštevajoč navodila 
10.1.2. teh pravil. 
 
16.5.7. 
 
V  primeru, da se opravi tudi podelitev gasilskih odlikovanj  ali priznanj, se opravi vse v skladu s 
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točko 9.4. teh pravil. 
 
16.5.8. 
 
Po končanem programu poveljujoči izreče povelje za odhod praporov "mirno,  pozdrav", zaigra 
koračnica, praporščaki s  spremljevalci odkorakajo  s  prostora  slovesne  prireditve.  Nato  
poveljujoči  
poveljuje "mirno, prosto". 

16.6. Gasilska parada 
 
Gasilska  parada  je  nastop z mimohodom  gasilskih  formacij  in njihove tehnike. 
V  paradi  sodelujejo formacije gasilcev in gasilske  tehnike.  V paradi  se  nosi  državna zastava, 
gasilski prapori  in  druga  s slovesnostjo povezana obeležja. 
V paradi lahko sodelujejo tudi enote drugih organizacij. 
 
16.6.1. 
 
Poveljstvo izdela načrt parade, v katerem so določeni ukrepi,  ki naj zagotovijo nemoten potek 
parade in imenuje poveljnika parade. 
 
16.6.2. 
 
V  paradi  sodelujejo  formacije  gasilcev  in gasilskih vozil, ki se formirajo  v  kolono,ki jo  
sestavlja  čelo,  glavni  del  in gasilska vozila. V vrsti formacije so praviloma štiri osebe ali več. 
 
Čelo kolone praviloma sestavljajo:  
- državna zastava; 
- narodne noše; 
- nosilci barvnih pramen ali druge simbolike; 
- godba na pihala; 
- nosilec gasilskega znaka s spremljevalcema; 
- poveljnik parade z dvema pomočnikoma; 
- gasilski prapor organizatorja parade z dvema spremljevalcema in   častna enota;  
- prapori, v kolikor ni določeno, da so na čelu ešalonov. 
 
Glavni del sestavljajo ešaloni: 
- gasilske mladine; 
- članic; 
- članov; 
- ostalih udeležencev. 
 
Ešaloni  članic in članov so sestavljeni glede na  vrste  gasilske uniforme.  
Čelo  ešalona  sestavljajo  vodja ešalona  in  gasilski  prapori, sledijo  jim  ostali člani v formaciji 
po  velikosti.  Visoki  in višji gasilski častniki so ne glede na velikost postrojeni v prvi vrsti. 
 
Gasilska vozila 
  
Če sodelujejo v paradi zgodovinska gasilska vozila so ta na čelu.  
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Gasilska vozila so postrojena v formaciji od lažjega do  težjega oziroma specialnega vozila. 
Formacija je praviloma v dveh vrstah. 
 
16.6.3. 
 
Gasilci  v  paradi  nosijo uniformo v skladu  s  točko  12.6.  in 16.1.8.  teh pravil. 
 
Poveljnik  in pomočnika parade, praporščaki in spremljevalci  ter častni vod nosijo čelado, bele 
rokavice in gasilski pas. 
 
Vodje ešalonov so uniformirani enako kot gasilci v ešalonu. 
 
16.6.4. 
 
Gasilska vozila v koloni vozijo mimo tribune s primerno hitrostjo.  Med kolono,  ki jo tvorijo 
pešci in čelom gasilskih vozila mora  biti ustrezen razmak. 
 
V  gasilskem vozilu, ki je v paradi, sta šofer in spremljevalec v delovni obleki in s kapo.  
 
Gasilska vozila v paradi ne uporabljajo zvočnih signalov. 
 
16.6.5. 
 
Po formiranju kolone poveljnik in pomočnika pregledajo formacije. Poveljnik parade  se po 
pregledu napoti k najvišjemu predstavniku gasilske  organizacije,  mu poroča o  stanju  in  
pripravljenosti parade ter ga prosi za odobritev parade. Po odobritvi parade se s pomočnikoma  
vrne  na čelo parade ter  povelje  posreduje  vodjem ešalonov. 
 
16.6.6. 
 
Ko  se poveljnik parade ali vodje ešalonov približajo tribuni  na 10 m, poveljujejo "pozdrav na 
desno" oziroma "pozdrav na levo" (glede na  položaj  tribune) in pozdravijo z  roko.  Člani  v  
formaciji pozdravijo po pravilih o razvrščanju. 
 
Ko  se  zadnja vrsta ešalona oddalji od tribune za  10  m,  vodje ešalonov poveljujejo "mirno". 
 
Ko je poveljnik parade prešel mesto pozdrava izstopi iz kolone in se postavi levo ob osebi kateri 
je raportiral na tribuni. 
Nadaljnje   vodenje  parade  prevzame  pomočnik,  ki  ga   določi poveljnik parade. 
 
Pred razhodom poveljnik parade poveljuje odhod praporov, zaigra  koračnica,  praporščaki  pa 
po  določeni  poti  zapustijo ešalone. 
 
Razhod parade se opravi po končani prireditvi. 

16.7. Pogrebi 
 
Pogrebne svečanosti ob smrti člana gasilske organizacije potekajo v skladu s predpisi občine, na 
območju katere bo  opravljen pogreb,želje naročnika pogreba in v skladu  s  temi pravili. 



 76

 
Gasilci  uredijo  svoje sodelovanje na  pogrebu  z  pokojnikovimi svojci.  
 
16.7.1. 
 
Ob  smrti  svojega  člana mora gasilska organizacija,  ki  ji  je pokojnik pripadal: 
 
- izobesiti  na gasilskem domu žalno zastavo, ki visi  do  večera    tistega dne, ko je pokojnik 
pokopan; 
 
- izreči družini pokojnega sožalje; 
 
- poskrbeti, da  so na blazini pred krsto ali žaro  ob  mrtvaškem   odru  položeni čelada, delovni 
pas in odlikovanja  /državna  in   gasilska/ pokojnega;  
 
- organizirati ob mrtvaškem odru častno stražo ; 
 
- udeležiti se žalnega sprevoda in pogrebnih svečanosti pred 
  pogrebom ter neposredno ob grobu. 
 
Za člana gasilske organizacije se lahko pripravi žalna seja  za častni spomin na pokojnika.  
 
16.7.2 
 
V pogrebnem sprevodu se gasilski udeleženci pogrebnih  svečanosti razvrstijo za državno 
zastavo po naslednjem vrstnem redu: 
 
-  prapori društev ali organizacij; 
-  gasilski prapori, ki imajo vodjo oddelka. V  primeru  manjšega     
   števila praporov imajo lahko praporščaki po dva spremljevalca; 
-  godba; 
-  venec gasilske organizacije, kateri je pokojnik pripadal; 
-  delegacija gasilskih zvez in poveljstev; 
-  vodja ešalona; 
-  nosilec gasilskih odlikovanj z dvema spremljevalcema. 
 
Če določajo občinski predpisi drugačen vrstni red se  uporabljajo ti predpisi. 
 
16.7.4 
 
V  primeru,  da  je med pogrebom tudi verski obred  v  cerkvi gasilci,ki se  udeležijo  verskega 
obreda ,  v  cerkvi  niso  v stroju,  razen nosilca odlikovanj in spremljevalcev, praporščakov in 
častne enote. 
 
Upoštevajo se določila poglavja 16. 2. teh pravil. 
 
16.7.5 
 
Krsto  ali  žaro s posmrtnimi ostanki  aktivnega  člana  gasilske organizacije lahko nosijo gasilci 
v uniformi. 
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Če nosijo umrlega aktivnega člana osebe v civilni obleki, stopa ob krsti ali žari častno spremstvo 
gasilcev v uniformi.  
 
16.7.6 
 
Gasilska  formacija  se  ob grobu razvrsti  na  primernem  mestu, prapori ostanejo v formaciji. 
Formacija stoji " na mestu odmor". 
 
Pred  odprtim grobom ali pri mrliški vežici se s kratkim  govorom poslovi  od  pokojnega člana 
predstavnik  gasilske  organizacije, katere član je bil pokojni. 
 
Organizatorju pogrebnih svečanosti je  treba  poprej   sporočiti, da bo govoril tudi predstavnik 
gasilske organizacije.  
 
16.7.7. 
 
Pri  spuščanju  krste ali žare v grob poveljuje  vodja  formacije "Mirno"!  "Pozdrav"!  Nosilci 
gasilskih praporov v  tem  trenutku nagnejo svoje prapore v pozdrav. 
 
Pri  spuščanju  krste  ali  žare v grob  se  lahko  da  signal  z avtomobilskimi sirenami in modrimi 
lučmi. Signal traja 15  sekund in se daje z največ tremi gasilskimi vozili.  
 
16.7.8. 
 
Po končanih pogrebnih svečanostih odredi vodja formacije odhod. V primeru,  da  je razhod na 
pokopališču, odredi odhod praporov  in nato poveljuje "prosto". 

17. GASILSKA TEKMOVANJA 
 
Gasilska  tekmovanja  se organizirajo in izvajajo  za preverjanje in pridobitev strokovne in 
fizične  sposobnosti  gasilcev, za medsebojno spoznavanje  in  utrjevanje  medsebojnih  odnosov  
ter  izmenjavo izkušenj. 
 
17.1. 
 
Tekmovanja so društvena, meddruštvena,tekmovanja gasilskih zvez,regijska, državna,  
mednarodna  in  tekmovanja v  počastitev  dogodkov  ali spomina na osebe, ki imajo izjemne 
zasluge za razvoj in  napredek gasilstva. 
 
Organizatorji  tekmovanja  za  prehodne  pokale  in    memorialna tekmovanja  na  katerih   
sodelujejo  tekmovalne  enote  iz   več gasilskih  zvez  ali iz različnih območij in  iz  tujine,  
morajo predhodno dobiti soglasje in napotila poveljstva Gasilske zveze Slovenije. 
 
Tekmovanj  se  lahko  udeležijo gasilske enote   iz  Slovenije  in drugih držav, gasilske enote CZ 
in Slovenske vojske. 
Soglasje  za udeležbo tekmovalnih enot v tujini  daje  poveljstvo Gasilske zveze Slovenije. 
 
17.2. 
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Tekmovalne  enote  so  razvrščene v dve tekmovalni skupini in v tekmovalne kategorije: 
 
Tekmovalni skupini: 
 
- prostovoljne enote, 
- poklicne enote. 
 
Tekmovalne kategorije: 
 
člani: 
 
- člani A  - povprečna starost tekmovalne enote pod 30 let, 
- člani B  - povprečna starost tekmovalne enote 30 let in več, 
- veterani - starost tekmovalca 63 in več let. 
 
članice: 
 
- članice A - povprečna starost tekmovalne enote pod 30 let, 
- članice B - povprečna starost tekmovalne enote 30 in več let, 
- veteranke - starost tekmovalke 50 in več let. 
 
17.3. 
 
Organizator tekmovanja lahko predpiše tudi drugačne kategorije. 
 
Enote  članic  in članov "B" lahko na lastno  željo  tekmujejo  v kategoriji "A". 
 
17.4. 
 
Tekmovalnim   enotam,  ki  tekmujejo  v  kategorijah  člani   B,  veterani,  članice  B  in 
veteranke se  prizna   dodatno  število pozitivnih točk za vsako povprečno leto starosti 
tekmovalcev. 
 
Pri  veteranih oziroma veterankah lahko  tekmujejo  tudi  rezervni člani oziroma članice,  za 
izračun povprečja pa se šteje 63 let  pri  veteranih oziroma 50 let pri veterankah. 
 
Ugotavljanje  let  starosti  tekmovalcev se  opravi   na  podlagi osebne izkaznice. 
 
17.5. 
 
V tekmovalnih enotah skupine prostovoljnih  enot lahko  tekmujejo tudi poklicni gasilci, če so 
aktivni člani društva. V  tekmovalni enoti pa ne smeta biti več kot dva poklicna gasilca. 
 
Tekmovalec  lahko nastopi na tekmovanju  samo za  eno  tekmovalno enoto. 
 
V  primeru  poškodbe  tekmovalca v  enoti,  ga  zamenja  rezervni tekmovalec, ki pa mora biti 
prijavljen s prijavno listo  komisiji "A". 
 
Tekmovalci morajo komisiji "A" dokazati svojo pripadnost gasilski organizaciji s člansko 
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izkaznico. 
 
17.6. 
 
Organizator tekmovanja v razpisu določi: 
 
- vrsto tekmovanja; 
- tekmovalne skupine in tekmovalne kategorije; 
- tekmovalne discipline; 
- priznanja in nagrade; 
 
Ob  razpisu  organizator  določi  tudi  pogoje  za  udeležbo   na tekmovanju.  Kadar  so  
tekmovanja organizirana  kot  izbirna  za gasilsko  olimpiado,  pogoje  za udeležbo v obliki  
norme  določi poveljstvo Gasilske zveze Slovenije.  
 
17.7. 
 
Tekmovalne discipline in navodila za tehnično izvedbo  predpisuje poveljstvo Gasilske zveze 
Slovenije.  
 
Navodila vsebujejo poleg  tekmovalnih  disciplin  tudi   začetne pozitivne  točke  po posameznih  
kategorijah,  dodatne  pozitivne točke na povprečno starost Tekmovalne enote, ocenjevalne 
komisije in   delo   sodnikov  teh  komisij,  nastop   tekmovalne   enote, ocenjevanje  
tekmovalnih disciplin, oznake funkcij in  tekmovalne značke. 
 
17.8. 
 
Organizator tekmovanja imenuje tekmovalni odbor in organizacijski odbor. 
 
Tekmovalni odbor izdela tehnični načrt tekmovanja , ki obsega: 
- program otvoritve tekmovanja, 
- program zaključka tekmovanja, 
- načrt nastopa tekmovalnih enot, 
- načrt razporeda tekmovalnega prostora, 
- načrt potrebne tehnične opreme, 
- ocenjevalne komisije in njih člane, 
- komisijo  "A" za  sprejem tekmovalnih enot in komisijo  "B"  za   izračun rezultatov, 
- načrt kurirjev in redarjev, 
- načrt varnosti in prve pomoči, 
- načrt parade. 
 
Tekmovalni  odbor  skrbi  za  nemoten  potek  tekmovanja  in   za brezhibnost tekmovalnega 
orodja in naprav. 
 
Tekmovalni odbor odloča o spremembah pri tekmovalnih disciplinah, ki nastanejo zaradi 
vremenskih razmer. 
 
Tekmovalni odbor odloča o pritožbah tekmovalnih enot. 
 
Tekmovalni  odbor je dolžan skrbeti za nemoten in pravilen  potek tekmovanja.  Odločitve  
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tekmovalnega  odbora  o pritožbah, sporih in poteku tekmovanja so obvezne in dokončne  za vse 
tekmovalne enote in člane komisij. 
 
Organizacijski odbor tekmovanja: 
 
- organizira spremljajoče aktivnosti ob tekmovanju; 
- skrbi za okrasitev tekmovališča in okolice; 
- zagotavlja prehrano in prenočitev tekmovalcev; 
- skrbi za sprejem gostov po programu; 
- pripravi spominska darila. 
 
17.8.1. 
 
Tekmovalni   odbor   sestavljajo   predsednik   odbora,    vodja tekmovanja,  tehnični vodja, 
vodja komisije "A"  za  verifikacijo tekmovalnih  enot,  vodja  komisije  "B"  za  izračun  
rezultatov tekmovanja, kontrolor ter vodja za red in varnost. 
 
Člani tekmovalnega odbora so lahko le gasilski vodje z opravljenim  izpitom za sodnika 
gasilskih in gasilsko športnih disciplin.  
 
17.8.2. 
 
Naloge članov tekmovalnega odbora: 
 
Predsednik tekmovalnega odbora: 
 
- skrbi, da poteka tekmovanje po programu, 
- nadzira delo posameznih komisij,ali so le te pri delu ažurne in     če opravljajo naloge, ki so jim 
bile določene; 
- z vodjem tekmovanja sopodpisuje zbirnik točk, ki jih je dosegla   posamezna enota. 
 
Vodja tekmovanja: 
 
- sestavi načrt razporeditve  tekmovalnega orodja na  tekmovalnem   prostoru; 
- skrbi za vrstni red nastopajočih tekmovalnih enot; 
- skrbi za redno zasedbo tekmovalnih prog s tekmovalnimi enotami; 
- koordinira delo s predsedniki ocenjevalnih komisij; 
 
Tehnični vodja: 
 
- ureja tekmovalni prostor po načrtu tekmovanja; 
- pripravi orodje in opremo, ki je potrebna za tekmovanje; 
- skrbi  za  kvaliteto  tekmovalnega orodja, ki  je  določeno  za   posamezno tekmovalno 
disciplino; 
- skrbi za rezervno  opremo, da se lahko pravočasno zamenja    poškodovano opremo; 
- skrbi za ozvočenje tekmovalnega prostora.  
 
Predsednik komisije A: 
 
- vodi delo komisije A; 
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- ugotavlja oziroma primerja prijavne pole tekmovalcev z osebnimi   podatki tekmovalcev; 
- pregleduje  osebno opremo tekmovalcev, če je le ta v  skladu  s   pravili; 
- razvršča  tekmovalne  enote   po  časovnem  redu  za  vstop  na   tekmovalni prostor; 
- pregleduje  opremo  pri tekmovalnih disciplinah ,  pri  katerih   nastopajo tekmovalne enote z 
lastno opremo. 
 
Predsednik komisije B: 
 
- vodi delo komisije B; 
- sprejema ocenjevalne zapisnike tekmovalnih enot in jih razvršča   po skupinah in kategorijah; 
- preverja  pravilnost seštevkov doseženih točk, ki so vpisane  v   ocenjevalni zapisnik; 
- preverja starostne letnice tekmovalcev in dodaja pozitivne točke    na leta starosti po točki 17.4. 
in 17.7. teh pravil; 
- sestavlja zbirnik točk za posamezno tekmovalno enoto; 
- sestavlja vrstni red tekmovalnih enot; 
 
Kontrolor ocenjevanja: 
 
- nadzira delo ocenjevalnih komisij 
- sodeluje  pri spornih dogodkih s  predsednikom  in   člani tekmovalne komisije/brez prisotnosti 
tekmovalcev/; 
- poda predlog  za izključitev člana ocenjevalne komisije, ki  je   kršil  točko 17.9.  teh   pravil  in  
tehnična   pravila     tekmovalnih disciplin; 
- po končanem tekmovanju izdela  za   tekmovalni    odbor   pisno   oceno dela ocenjevalnih 
komisij. 
 
Vodja za red in varnost: 
 
- skrbi za kurirsko in redarsko službo; 
- skrbi za vodenje enot na tekmovalnem prostoru; 
- skrbi za vzdrževanje reda na tekmovalnem prostoru. 
 
17.9. 
 
Ocenjevanje  tekmovalnih disciplin se opravi na podlagi  pravil tekmovalnih disciplin. 
 
Pravilnost  izvedbe  tekmovalne discipline  ocenjuje  ocenjevalna komisija, ki jo sestavlja 
predsednik in določeno število  članov, odvisno od vrste tekmovalne discipline. 
 
Člani  ocenjevalne  komisije so lahko samo sodniki  gasilskih  in gasilsko športnih disciplin. 
 
17.10. 
 
Sodnik  gasilskih in gasilsko športnih tekmovalnih  disciplin  je lahko član gasilske organizacije, 
ki ima najmanj čin vodje  enote in opravljen sodniški izpit. 
 
17.11 
 
Člani ocenjevalne komisije ocenjujejo tekmovalne enote na podlagi tehničnih   pravil  
tekmovalnih  disciplin.  Za  svoje  delo   so odgovorni  tekmovalnemu odboru. Na delo 
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ocenjevalne  komisije  ni možen ustni ugovor. Tekmovalna enota ima možnost pritožbe na delo 
ocenjevalne komisije pisno v roku 30 minut po izvedbi  tekmovalne discipline na tekmovalni 
odbor v primeru kršitve  točke 9.7.  teh pravil ali tehničnih pravil tekmovalnih disciplin. 
 
Dokončno   odločitev  o  pritožbi sprejme tekmovalni  odbor   pred razglasitvijo rezultatov. 
 
17.12. 
 
Pri  gasilskih  tekmovanjih, ki jih  organizira   Gasilska  zveza Slovenije  oziroma  gasilske  
zveze  in  poveljstva,  se   opravi otvoritev tekmovanja po naslednjem vrstnem redu:  
 
- tekmovalne  enote pridejo na tekmovalni  poligon  po     vrstnem redu gasilski znak, vodja 
tekmovanja, tekmovalna zastava   in  prapori  gasilskih  društev, godba,  ešaloni  tekmovalcev  in   
sodnikov.  Pred  vsakim ešalonom se nosi  napis  društva  oziroma   gasilske zveze, kar je 
odvisno od vrste tekmovanja; 
 -pri  mimohodu tribune se opravi pozdrav. Kadar na začetku  niso   prisotne vse tekmovalne 
enote,je prihod urejen po enakem vrstnem 
  redu, kot je določeno v prejšnji alineji, le da tekmovalni odbor   določi, katere enote bodo 
sodelovale pri otvoritvi.  Pri tem se ne  nosijo napisi;   
 - enote  se po prihodu postrojijo na tekmovalnem poligonu tako,  da    so  čelo  kolone in zastave 
v sredini  pred  tribuno,  tekmovalne    enote pa levo in desno od čela, ešaloni so postrojeni po 
globini.    Tekmovalna zastava in gasilski znak se postavita vzporedno,  tako    da je zastava na 
levi strani. Godba se postroji ob tribuni; 
-  raportiranje; 
-  igranje državne himne; 
-  pozdravni govori; 
 - igranje  koračnice  "Gori  gori" in dvig  tekmovalne  zastave  na    jambor ob pozdravu; 
-  otvoritev tekmovanja; 
-  odhod tekmovalnih enot s poligona in začetek tekmovanja.  
 
Če  je  predviden kulturni program, se  izvede  pred  pozdravnimi govori.  
 
17.13. 
 
Slovesna  razglasitev  rezultatov  in  zaključek  tekmovanja   se izvede po naslednjem razporedu: 
 
-postrojitev tekmovalnih enot zunaj tekmovalnega poligona in 
 prihod  na tekmovalni poligon mimo tribune v enakem vrstnem  redu  kot pri otvoritvi; 
-raport; 
-igranje državne himne; 
-pozdravni govor; 
-objava rezultatov in postrojitev desetarjev zmagovalnih enot pred  tribuno,  v primeru, da vsak 
posameznik dobi tekmovalno  medaljo,  se postroji celotna desetina; 
  
-izročitev priznanj in nagrad; 
-igranje  koračnice "GORI-GORI" in spuščanje tekmovalne zastave  z  jambora ob ustreznem 
pozdravu; 
- zaključek tekmovanja; 
- odhod tekmovalnih enot s poligona, mimo tribune. 
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V  primeru,  da  je  kulturni  program,  se  izvede pred pozdravnimi govori. 
 
17.14. 
 
Za   dosežene   uspehe  na   gasilskih   tekmovanjih    podeljuje organizator   tekmovanja   
tekmovalcem  in   tekmovalnim   enotam priznanja, kot so plakete, pokali, diplome, medalje,  
tekmovalne značke in priložnostna darila. 
 
Na tekmovanjih se lahko  podeljujejo priznanja, pokali in darila, ki jih pripravijo gospodarske 
družbe, druge organizacije in fizične osebe. 
 
Obliko in vsebinsko zasnovo tekmovalne značke določi  organizator tekmovanja. 
 
17.15. 
 
Gasilska   zveza  Slovenije  na  državnem  tekmovanju   podeljuje tekmovalcem in tekmovalnim 
enotam: 
 
- tekmovalno značko, 
- diplomo oziroma priznanje, 
- plakete na kateri je tekmovalna značka za prve tri uvrščene   ekipe, 
- medalje, enake  kot plakete za posameznike uvrščenih   ekip  za prva tri mesta,  
- pokale, ki jih prispevajo pokrovitelji. 
 
17.16 
 
Tekmovalna značka je zlata, srebrna in bronasta. 
 
Delijo  se članom tekmovalnih enot glede na število  nastopajočih enot: 
 
- 20 % zlato značko, 
- 30 % srebrno značko,            
- 50 % bronasto značko.        
 
Pripadajočo  tekmovalno  značko in medaljo dobijo  tudi  trenerji tekmovalnih  enot.  Zlato  
tekmovalno značko  dobijo  tudi  člani tekmovalnega odbora, ocenjevalne komisije in 
kontrolorji. 
 
17.16.1. 
 
Če  je  doseglo  več  tekmovalndobijo  tudi  člani tekmovalnega odbora, ocenjevalne komisije in 
kontrolorji. 
 
17.16.1. 
 
Če  je  doseglo  več  tekmovalnih  enot  oziroma  tekmovalcev  iz posamezne skupine enako 
število točk, se vsem tem priznajo  enaka mesta,  vendar  v  zaporedju, ki ga določi  tekmovalni  
odbor  na podlagi  ugotovitve  doseženih točk  iz  najzahtevnejše  gasilske tekmovalne discipline.  
 
17.16.2 
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Tekmovalec, ki si je priboril tekmovalno značko jo lahko  nosi na  delovni ali svečani gasilski 
uniformi, vendar le eno,  in  to najvišjo.  
 
Tekmovalcu, ki je izgubil tekmovalno značko,  lahko organizacija, ki mu je značko podelila, le-
to nadomesti. Verodostojnost tega pa mora  potrditi  njegova  osnovna  gasilska  organizacija  
oziroma organizator tekmovanja. 
 
Poveljstvo GZS vodi evidenco o doseženih uspehih tekmovalnih enot na območnih, državnih in 
mednarodnih gasilskih tekmovanjih.  
 
17.17. 
 
Izpit  za naziv sodnika na gasilskem tekmovanju  opravi  kandidat pred izpitno komisijo  
poveljstva GZS, na podlagi testa in po programu, ki je predpisan za ta naziv. 
 
Izpitna  komisija deluje v sestavi najmanj petih članov  iz  vrst sodnikov,  ki jih imenuje 
poveljstvo GZS, na  predlog  poveljnika regije.  Kandidat, ki se prijavlja za izpit, mora  imeti  
najmanj čin vodje enote. 
 
17.17.1. 
 
Kandidat  opravi  praktično  delo šolskega  tridelnega  napada  z žrebom  funkcij  pred 
ocenjevalno komisijo. Kandidat  je  opravil praktično  delo, če med vajo ni naredil napake, ki se  
smatra  za nepravilno delo. 
 
Po  uspešno opravljenem praktičnem delu lahko  opravlja  kandidat pred  komisijo testiranje iz 
praktičnega testa. Če pokaže na  tem testu  vsaj  90 % uspeh, ima pravico  opraviti  teoretični  
test. Seštevek  ocene  obeh testov, izračunan v odstotkih in  deljen  z dva, daje oceno kandidata. 
Kandidat je uspešno opravil izpit,  če je  skupna  ocena 9o %. Če je končni izbir izražen  v  
decimalnem številu,  je  treba   za decimalno število  nad  pet  šteti  celo naslednje število. 
 
Točkovnik  za  ocenjevanje  praktičnega  dela,  testne  pole   za praktični in teoretični test 
pripravi poveljstvo GZS.  
 
17.17.2. 
 
Na podlagi ugotovljenega uspeha dobi kandidat naziv sodnik 
gasilskih in gasilsko športnih disciplin. 
 
Kandidat,  ki  ni opravil izpita, ima pravico  izpit  ponoviti  v roku, ki ga določi poveljstvo 
Gasilske zveze Slovenije. 
 
17.17.3 
 
Gasilske  sodnike  imenuje poveljstvo Gasilske  zveze  Slovenije. Gasilski   sodnik  prejme  
izkaznico  in  sodniški   znak.Nošenje sodniškega  znaka  na  tekmovanjih je  obvezno.  V  
izkaznici  so podatki o sodniku, njegovi udeležbi na tekmovanjih, o  strokovnem usposabljanju 
in o izrečenih ukrepih.   
Gasilska  zveza  Slovenije  vodi  evidenco  imenovanih  sodnikov. Evidenco vodijo tudi gasilske 
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zveze. 
 
Člani  tekmovalnega  odbora,  sodniki  in  drugi  člani,  ki   so vključeni v organizacijo in 
izvedbo tekmovanja, nosijo na tekmovanjih 
na rokavu leve roke  trak  ustrezne barve in obeležje na  traku,    ki  označuje njihovo funkcijo v 
skladu s tehničnimi navodili.  
 
17.17.4 
 
Sodnik  mora  sodelovati  pri vseh  strokovnih  posvetih,  ki  so organizirani za strokovno 
usposabljanje sodnikov. 
 
Preverjanje  znanja sodnikov, ki so vpisani pri  gasilski  zvezi, opravi regijsko poveljstvo 
najmanj enkrat v dveh letih,obvezno pa med pripravami na tekmovanje.  
 
17.17.5 
 
Poveljstvo  Gasilske  zveze  Slovenije lahko  izreče  sodniku  na podlagi  ugotovljenega  
prekrška  in  predloga  poveljstva  zveze oziroma  poveljstva  regije prepoved nadaljnjega  
sodelovanja  na tekmovanjih za določen čas, in sicer: 
 
- če je na testiranju pokazal slab uspeh, pod 80 % oceno, 
- če se vabilu  za  testiranje  znanja in  sojenja  na  gasilskem      tekmovanju ni odzval, ne da bi 
opravičil svoj izostanek, 
- če je bilo ugotovljeno, da je sodnik ocenjeval pristransko, 
- če  se  je  na javnem  mestu nedostojno  obnašal  in  če  je  s   kakršnim koli dejanjem škodil 
ugledu gasilske organizacije. 
 
V  času  prepovedi  sojenja sodniku  status  miruje.  Pravico odpoklica  sodnika s tekmovalnega 
prostora ima tekmovalni  odbor, če  ugotovi,  da sodnik ni sposoben za opravljanje  te  funkcije, 
oziroma, če se je nedostojno obnašal. 
 
17.17.6. 
 
Sodniku,  ki se tudi na drugi poziv brez tehtnega  vzroka  ni udeležil  preizkusa znanja ali sojenja 
lahko poveljstvo  Gasilske zveze   Slovenije odvzame funkcijo sodnika.  
 
Sodnik izgubi svojo funkcijo tudi v primeru, če je bil dvakrat opominjan zaradi pristranskega in 
nestrokovnega  sojenja.Takega sodnika se črta iz evidence sodnikov. 
 
Oceno  pristranskega  in  nestrokovnega sojenja  poda  tekmovalni odbor.  
 
 
17.17.7. 
 
Ukrep  iz  točk 17.17.5. in 17.17.6. izreče  poveljstvo  Gasilske zveze  Slovenije,  potem   ko je 
imel prizadeti  sodnik   pravico zagovora.  Če se sodnik ne strinja z izrečenim ukrepom, se  lahko 
pritoži na plenum Gasilske zveze Slovenije,katerega odločitev  je dokončna.  
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18. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 
 
18.1. 
 
Popis   in  uskladitev  operativnega  članstva  v   prostovoljnih gasilskih društvih z določili 2. 
poglavja  teh pravil, se opravi v 6 mesecih po sprejemu pravil gasilske službe. 
 
18.2. 
 
Mestno  občinsko poveljstvo ima lahko zaradi obsega del in  dejavnosti  enak sestav kot 
poveljstvo Gasilske zveze. - točka 4.3.3. 
 
18.3. 
 
V občinah, kjer je teritorialni obseg po reorganiziranju  lokalne samouprave ostal isti in se je 
OGZ preoblikovala v gasilsko zvezo ni  občinskega  poveljstva. Naloge občinskega  poveljstva  
v  tem primeru  opravlja poveljstvo  gasilske zveze, 
 
18.4. 
 
Gasilske organizacije prilagodijo sestav in delovanje  poveljstev v skladu s 4. poglavjem teh 
pravil v roku 6 mesecev. 
 
18.5. 
 
Šteje se, da so dosedanji tečaji enakovredni tečajem za strokovno usposabljanje gasilcev, 
določenimi s temi pravili in sicer: 
 
tečaji za: 
- izprašani gasilec            gasilca 
- nižji gasilski častnik       vodja enote 
- gasilski častnik             vodja enot                   
- višji gasilski častnik       člana višjih poveljstev 
- višji gasilski častnik I.     
  stopnje                      gasilskega vodjo v regiji in 
- višji gasilski častnik 
  organizacijske smeri         višjega strokovnega svetovalca 
- višji gasilski častnik 
  organizacijske smeri I. 
  stopnje                      visokega strokovnega svetovalca 
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18.6. 
 
Na  podlagi do sedaj opravljenih tečajev za čine in  specialnosti, aktivnega  staža  v  določenem  
činu  in  funkciji  ter   osnovne izobrazbe, se opravi preimenovanje v nove čine oziroma stopnje  
v skladu s temi pravili v roku 6. mesecev. 
 
18.6.1.  
 
Preimenovanje  za čine gasilec, gasilec I. st., gasilec  II.st., nižji  gasilski častnik, nižji gasilski 
častnik I. st.  in  nižji gasilski častnik II.st., opravi gasilska zveza, za ostale čine pa Gasilska 
zveza Slovenije. 
 
18.7. 
 
Uskladitev nalog določenih v teh pravilih  naštetih  se opravi v roku 1. leta po sprejemu Pravil 
gasilske službe. 
 
18.8.  
 
Pravila  gasilske  službe začnejo veljati v 8 dneh  po  objavi  v reviji Gasilec. Z dnem uveljavitve 
teh pravil prenehajo veljati: 
 
1. Pravilnik o izvajanju operativnih in drugih nalog v gasilskih   
   organizacijah 
 
2. Pravilnik o zaščitni obleki in opremi, delovni obleki in 
   gasilski uniformi ter oznakah prostovoljnih gasilcev 
 
3. Pravilnik o strokovnem izobraževanju in doseganju činov in  
   nazivov v prostovoljnem gasilstvu 
 
4. Pravilnik o gasilskih tekmovanjih.  
 
 


