
DODATNA POJASNILA K PRAVILNIKU O PRIZNANJIH IN ODLIKOVANJIH V 

PROSTOVOLJNIH GASILSKIH ORGANIZACIJAH 

 

30.aprila 2015 je stopil v veljavo nov Pravilnik o priznanjih in odlikovanjih v prostovoljnih 

gasilskih organizacijah. 

 

Nov pravilnik uvaja tri nova priznanja oz. odlikovanja: priznanje Plaketa gasilca, priznanje za 

požrtvovalnost in mladinsko priznanje. 

 

Plaketa gasilca se bo podeljevala na podlagi razpisa Gasilske zveze Slovenije in kriterijev, ki 

so vsako leto priloga k razpisu.(tako kot priznanje Matevža Haceta in Kipca gasilca). 

 

Priznanje za požrtvovalnost se podeljuje za izredna dejanja – to priznanje uvajamo namesto 

plamenice III. stopnje izven kvote. Priznanje se bo podeljevalo za dogodke, nastale po 

uveljavitvi Pravilnika – po 30. aprilu 2015. Komisija za priznanja in odlikovanja je na 

zasedanju 14. maja 2015 sprejela sklep, da morajo biti predlogi za priznanje za požrtvovalnost 

in odlikovanje za hrabrost podani v tekočem letu oz. najkasneje pol leta od dogodka. 

 

Mladinsko priznanje se podeljuje mladini do 18. leta starosti. Tudi pri tem priznanju se 

upošteva postopnost, kar pomeni, da mora do naslednjega priznanja poteči 5 let. 

 

Za prvo priznanje Gasilske zveze Slovenije je potrebno imeti vsa tri priznanja matične 

gasilske zveze. Upošteva se zatečeno stanje, npr: če ima nekdo priznanje GZ III. stopnje, 

mora pred prvim odlikovanjem GZS prejeti še II. in I. stopnjo. V kolikor ima že priznanje GZ 

I. stopnje se lahko po preteku petih let predlaga za odlikovanje ali plamenico III. stopnje. 

 

39. člen določa, da član ne more prejeti odlikovanja nižje stopnje, kot ga je že prejel. Če 

nekdo prejme že odlikovanje I. stopnje, ne more prejeti nižjih stopenj ne odlikovanja in ne 

plamenice. 

 

Odlikovanje in plamenica sta enakovredni odlikovanji - odlikovanje se podeljuje za aktivnosti 

na organizacijskem področju, plamenica pa za aktivnosti na operativnem področju. Nekdo 

lahko prejme plamenico III. stopnje, kasneje lahko odlikovanje II stopnje – v kolikor je bolj 

aktiven na organizacijskem področju.  

Sklep komisije za priznanja in odlikovanje je, da posameznik tudi ne more prejeti plamenice 

I. stopnje in kasneje odlikovanja I. stopnje in obratno. To velja tudi za nižje stopnje. 

 

Priznanje Gasilske zveze Slovenije v obliki plakete oz. medalje se podeljuje samo nečlanom 

naše organizacije. Komisija za priznanja in odlikovanja je sprejela sklep, da se letno lahko 

podeli največ dve priznanji na posamezno gasilsko zvezo. 

 

Komisija bo upoštevala predloge, ki bodo posredovani preko Vulkana do 7 dni pred sejo 

komisije. 

Predlogi morajo biti ustrezno utemeljeni s strani predlagatelja, gasilska zveza mora predlog 

potrditi. 

 

V Ljubljani,18. 5 2015 

 

       Komisija za priznanja in odlikovanja GZS 


