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Datum:  14.10.2015 

 

Vsem gasilskim društvom! 

 

 

RAZPIS ZA PRIZNANJA IN ODLIKOVANJA GZS IN GASILSKE ZVEZE 

BREZOVICA ZA LETO 2016 

 

 

 
Gasilsko društvo, ki namerava na svojem Občnem zboru 2016 podeliti priznanja Gasilske zveze 

Brezovica, odlikovanje Gasilske zveze Slovenije,plaketo gasilskega veterana, značko za 

operativno delo ter značko za dolgoletno službovanje v gasilski organizaciji  mora svoje 

predloge posredovati preko računalniškega programa VULKAN najkasneje do 

 

17. novembra 2015 
 

Pri vlogi za značke za  operativno delo, značko za dolgoletno službovanje v gasilski organizaciji 

ter plaketo gasilskega veterana,  društva poskrbijo sama , v vulkan pa vpiše komisija za 

odlikovanje v kolikor je seveda vloga potrjena. 

 

Predlogi, ki bodo prispeli na GZB po tem datumu, komisija ne bo obravnavala.  

PGD,  
 

 

Pri pošiljanju predlogov vas prosimo, da upoštevate PRAVILNIK O ODLIKOVANJIH IN 

PRIZNANJIH GASILSKE ZVEZE BREZOVICA, in  PRAVILNIK O PRIZNANJIH IN 

ODLIKOVANJIH V PROSTOVOLJNIH GASILSKIH ORGANIZACIJAH, ki ga je  sprejel  

Plenum  Gasilske zveze Slovenije na svojem zasedanju v letu 2015 in je tudi dostopen na spletni 

strani GZB. 

 

 

Komisija bo pri predlogih  upoštevala zaporedje priznanj in odlikovanj po stopnjah. Pet letno 

obdobje med odobritvijo enega ali drugega odlikovanja oziroma priznanja ne pomeni, da članu 

gasilske organizacije po izteku tega časa avtomatsko pripada naslednja stopnja odlikovanja ali 

priznanja, za to morajo biti utemeljeni razlogi, še bolj kot za prejšnje, saj gre navadno za višje 

stopnjo odlikovanja oz. priznanja. Vsak predlog mora biti primerno obrazložen in utemeljen. 

 

 

Predlagatelje naprošamo, da upoštevajo kvoto na 100 gasilcev pripadata dva priznanja Gasilske 

zveze Brezovica in eno odlikovanje Gasilske zveze Slovenije. Bodite pozorni na nov pravilnik 

GZS. Po novem so  članice in veterani vštet v letno kvoto . Kandidat, ki je predlagan za prvo  

odlikovanje  GZS,  mora že imeti  priznanje GZB in je že preteklo polnih pet (5) let od zadnjega 

prejema. 

 

 

 

 



V novem pravilniku GZS je tudi mladinsko odlikovanje. Tako da društva naprošam, da si 

preberete nov pravilnik GZS glede tega odlikovanja, kajti v pravilniku GZB tega odlikovanja še 

nimamo vpisanega. Mladinsko odlikovanje se bo prvič podeljevalo na  OZ v letu 2016. 

Kvota za mladinsko odlikovanje za leto 2015 je tri odlikovanja na društvo. Komisija za 

odlikovanja pri GZB bo za naslednje leto sestavila dodatek k pravilniku za odlikovanje GZB v 

katerem bo razloženo po katerem ključu se bo odlikovanje podeljevalo in seveda tudi letna kvota 

in vse ostale pomembne informacije. 

 

 

 

 

 

 

Predsednik komisije za priznanja in odlikovanja:                  Predsednik GZB 

   Selan Simon                        Marko  Susman 


