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Na podlagi 2. točke 20. člena Statuta Gasilske zveze Brezovica je Skupščina 
Gasilske zveze Brezovica na svojem zasedanju dne  8. 4. 2016 sprejela 

 

PRAVILNIK 

O PRIZNANJIH IN ODLIKOVANJIH V  

GASILSKI ZVEZI BREZOVICA 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE  

1. člen 

Vsebina urejanja  
 

S tem pravilnikom se določajo vrste, oblike, pogoji, kriteriji, način podeljevanja in 
nošenja priznanj in odlikovanj v Gasilski zvezi Brezovica.  
 

Priznanja in odlikovanja se podeljuje prostovoljnim gasilskim organizacijam, 
njihovim članom in drugim organizacijam, organom ter posameznikom za zasluge 

in delo na področju preventive, operative, vzgoje in usposabljanja ter za druge 
organizacijske dejavnosti v prostovoljni gasilski organizaciji, na področju 
požarnega varstva ter pri reševanju ob naravnih in drugih nesrečah, za posebno 

hrabrost oziroma požrtvovalnost posameznikov pri reševanju ljudi in premoženja.  
 

Priznanja in odlikovanja se lahko podeljuje tudi tujim gasilskim organizacijam in 
njihovim članom za prispevek h krepitvi gasilstva ter njegovega ugleda doma in v 
tujini.  

 

II. VRSTE IN OBLIKE PRIZNANJ IN ODLIKOVANJ  

 
 

2. člen 

Vrste priznanj in odlikovanj 
 

Priznanja in odlikovanja, našteta po vrsti od najvišje do najnižje stopnje, so: 
1. priznanje Matevža Haceta,  
2. priznanje »kipec gasilca«, 

3. odlikovanje za posebne zasluge,  
4. odlikovanje za hrabrost,  

5. gasilsko odlikovanje I., II. in III. stopnje,  
6. odlikovanje gasilska plamenica I., II. in III. stopnje,  
7. priznanje Gasilske zveze Slovenije,  

8. listina o častnem članstvu v gasilski organizaciji,  
9. plaketa in značka gasilskega veterana,  

10. odlikovanje za posebne zasluge Gasilske zveze Brezovica, 
11. priznanje gasilske zveze i., ii. in iii. stopnje,  
12. mladinsko priznanje, 

13. značka za dolgoletno aktivno delo,  
14. značka za aktivno operativno delo,  

15. diplome, zahvale, plakete in pisna priznanja.  



Pravilnik o priznanjih in odlikovanjih v prostovoljnih gasilskih organizacijah                            Stran 2 od 11 

3. člen 
Listina o častnem članstvu v gasilski organizaciji 

 
Listina vsebuje ime in priimek častnega člana, sklep organa o podelitvi, datum 
podelitve in obrazložitev zaslug, za katere je bil podeljen status častnega člana.  

Prav tako se lahko imenujeta tudi častni predsednik in častni poveljnik. Listina 
vsebuje enako vsebino kot pri častnem članu. 

 
Listino o častnem članstvu, častnem poveljniku ali častnem predsedniku podpiše 
predsednik Gasilske zveze Brezovica.  

 
4. člen 

Odlikovanje  za posebne zasluge Gasilske zveze Brezovica 
 

Odlikovanje za posebne zasluge je izdelano iz posebne zlitine ter ima  
deseterokotno obliko širine 45 mm in debeline 3 mm. Rob širine 7 mm je stiliziran 
v zlati barvi z žarki in desetimi gasilskimi plamenicami obarvanimi rdeče barve. 

Notranji krog odlikovanja je rdeče barve z reliefno upodobljenim gasilskim znakom 
in napisom GASILSKA ZVEZA BREZOVICA. 

 
Na hrbtni strani značke je priponka. 
 

Nadomestni trak odlikovanja za posebne zasluge je v obliki pravokotnika širine 10 
mm in dolžine 40 mm. Na sredini je grb Občine Brezovica v zlati barvi. Stranska 

polja so v rdeči barvi. Rob je zlate barve. Odlikovanje se podeli v rdeči škatlici. 
 

5. člen 

Priznanje gasilske zveze  I., II., in III. stopnje 
 

Priznanje gasilske zveze Brezovica je I., II. in III. stopnje. Priznanja gasilske zveze 
si po vrsti sledijo od najvišje do najnižje stopnje – I., II. in III. stopnja. Izdelana 
so iz posebne zlitine debeline 2 mm, premera 30 mm, ki imajo okroglo obliko in 

so patinirane I. st. v zlatu, II. st. v srebru in III. st. v bronu. V sredini priznanja je 
znak v podobi Sv. Florijana in breza. 

 
Nadomestni trak je v obliki pravokotnika širine 10 mm in dolžine 40 mm v barvni 
kombinaciji bele in zelene barve. Na sredini je grb Občine Brezovica. 

 
6. člen 

Trakovi za pripenjanje odlikovanj 
 

Priznanja so pripeta na traku belo-zelene barve.  

 
Trakovi za pripenjanje odlikovanj so trikotne oblike – enakostranični trikotniki s 

stranico 45 mm. Na zadnji strani traku je priponka za pripenjanje odlikovanja na 
oblačilo.  



Pravilnik o priznanjih in odlikovanjih v prostovoljnih gasilskih organizacijah                            Stran 3 od 11 

7. člen 
Mladinsko priznanje sestavljajo značka, nadomestni trak in listina. 

 
Značka ima premer 33 mm. V zgornji polovici je napis »Mladinsko priznanje«, v 
spodnji polovici je slovenska trobojnica. Na sredini trobojnice je gasilski znak. V 

sredini značke sta lika dveh mladih gasilcev. Izdelana je iz posebne zlitine, s 
priponko na hrbtni strani.  

 
Nadomestni trak mladinskega priznanja je v oranžni barvi s pozlačeno miniaturo v 
sredini. 

 
Listina je opremljena z datumom sklepa o podelitvi priznanja ter podpisom 

predsednika in poveljnika GZ. 
 

8. člen 
Plakete Gasilske zveze Brezovica 

 

Plakete Gasilske zveze Brezovica so dveh vrst, in sicer: 
 

 plaketa I. stopnja, ki je patinirana v zlatu, 
 plaketa II. stopnje, ki je patinirana v srebru, 
 plaketa III. stopnje, ki je patinirana v bronu, 

in 
 plaketa – plamenica  I. stopnje, ki je patinirana v zlatu, 

 plaketa – plamenica II. stopnje, ki je patinirana v srebru, 
 plaketa – plamenica III. stopnje, ki je patinirana v bronu. 

 

Plakete od I. do III. stopnje so izdelane iz posebne zlitine premera ??? mm in 
debeline ?? mm. Je okrogle oblike. V sredini priznanj je reliefno upodobljen znak 

Sv. Florijana. 
 
Plakete – plamenice od I. do III. stopnje so izdelane iz posebne zlitine ter imajo 

deseterokotno obliko širine 65 mm in debeline 3 mm. Rob širine 10 mm je stiliziran 
z žarki in desetimi gasilskimi plamenicami. V notranjem krogu plakete je reliefno 

upodobljen gasilski znak in napis GASILSKA ZVEZA BREZOVICA. 
 
Plakete se  podeli v rdeči škatlici s posvetilom. 

Plakete – plamenice se podeli v rdeči  škatlici s posvetilom.  
 

9 .člen 
Diplome, zahvale in pisna priznanja 

 

Diplome, zahvale, plakete in pisna priznanja so oblikovani tako, da zajemajo opis 
oziroma predstavljajo dejavnost v gasilstvu, zaradi katere se jih podeljuje in so 

opremljene z imenom in priimkom prejemnika. Podeljujejo se na predlog 
prostovoljnih gasilskih društev, predsednika ali poveljnika Gasilske zveze 
Brezovica.  
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10. člen 
Listine odlikovanj, priznanj in plaket 

 
Skupaj z odlikovanjem za posebne zasluge, priznanjem Gasilske zveze Brezovica 
I., II., in III. stopnje se podeli tudi ustrezno listino, ki jo pripravi Gasilska zveza 

Brezovica. 
 

Listina vsebuje ime in priimek prejemnika odlikovanja oziroma  priznanja, vrsto in 
stopnjo priznanja, zaporedno številko oziroma letnico in datum sklepa ter organ, 
ki je sprejel sklep o podelitvi. Listino podpišeta predsednik in poveljnik Gasilske 

zveze Brezovica. 

III. POGOJI IN KRITERIJI ZA PODELJEVANJE POSAMEZNIH VRST PRIZNANJ IN 

ODLIKOVANJ  

 
11. člen 

Odlikovanje za posebne zasluge Gasilske zveze Brezovica 
 

Odlikovanje za posebne zasluge se podeljuje članom gasilske organizacije in 
organizacijam za posebej uspešno delo pri krepitvi gasilske organizacije ter za 
izredno delo na področju drugih gasilskih nalog v preventivi, operativi, vzgoji in 

usposabljanju, delu z mladimi oziroma za druge uspešno opravljene naloge v 
gasilskih organizacijah, ki prispevajo k uspešnejšemu razvoju in napredku 

gasilstva v matičnem društvu in Občini Brezovica. Odlikovanje za posebne zasluge 
se podeljuje tudi za uspešno izvedbo pomembnih akcij v gasilski dejavnosti ter za 
izvedene aktivnosti ob večjih naravnih nesrečah. Odlikovanje se podeljuje tudi 

drugim osebam, ki so z izrednim delom odločilno pripomogle k napredku in ugledu 
gasilstva ter požarnega varstva.  

 
Predloge pripravijo prostovoljna gasilska društva v pisni obliki in izpolnijo prilogo 
Kriteriji za priznanje za posebne zasluge GZB. Kriteriji so priloženi in pripeti k 

pravilniku. 
 

Vsako leto se podelita 2 odlikovanji, razen kadar ima gasilska zveza okroglo 
obletnico. Takrta se podeli 5 odlikovanj. 
 

Podeljena bosta prva dva predloga z največ točkami. V primeru da sta na drugem 
mestu dva predloga z enakim številom točk, se odlikovanje podeli obema. Komisija 

za odlikovanje lahko kriterije spreminja vsako leto. Upravni odbor GZB pa jih na 
svoji seji potrdi ali zavrne. 
 

Prav tako lahko odlikovanje predlagata predsednik ali poveljnik gasilske zveze in 
ga pošljeta na sedež GZB, kjer ga obravnava Komisija za priznanja in odlikovanja 

pri Gasilski zvezi Brezovica. Komisija svoje predloge pošlje v potrditev na UO GZ 
Brezovica. Pri predlogih s strani predsednika ali poveljnika GZB kriterijev in 
pogojev ni. Predlogi predsednika in poveljnika gasilske zveze imajo prednost pred 

predlogi društva. 
 

Pogoj za prejem odlikovanja za člana gasilske organizacije je, da je predhodno že 
prejel priznanje Gasilske zveze Brezovica I. stopnje ali odlikovanje GZS I. stopnje. 
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Odlikovanje se lahko podeli samo enkrat. Pri podelitvi tega odlikovanja se ne 
upošteva postopnost petih let med prejemom dveh odlikovanj. Pri podelitvi 

posamezniku ali organizaciji, ki ni član gasilske organizacije, pogojev ni. 
 
Odlikovanje ali plaketa se podeli na skupščini GZ Brezovica. 

 
 

12. člen 
Priznanje Gasilske zveze Brezovica 

 

Priznanja Gasilske zveze Brezovica so I., II. in III. stopnje. Priznanja gasilske zveze 
Brezovica si po vrsti sledijo od najvišje do najnižje stopnje –  I., II. in III. stopnja. 

Podeljuje jih Gasilska zveza Brezovica za večletno prizadevno delo in pomemben 
prispevek k organizacijski krepitvi in utrjevanju gasilskih organizacij, društev in 

zvez, za trud, uspeh in širjenje ideje gasilstva, za uspešno prizadevanje na 
področju požarnega varstva ter delovanja in reševanja ob naravnih in drugih 
nesrečah.  

 
Podelitev prvega gasilskega odlikovanja članu gasilske organizacije na podlagi tega 

pravilnika je možna po preteku 5-letnega (petletnega) staža v gasilski organizaciji. 
Pri podeljevanju je potrebno upoštevati 5-letni (petletni)  časovni termin med enim 
in drugim priznanjem, pri čemer je treba praviloma upoštevati postopnost 

podelitve posameznih priznanj. Priznanje gasilske zveze je pogoj za pridobitev 
priznanja ali odlikovanja Gasilske zveze Slovenije.  

 
 

13. člen 

Mladinsko priznanje 
 

Značko podeljujejo gasilske zveze gasilski mladini do osemnajstega (18.) leta 
starosti. Značka se podeli posameznikom za večletno prizadevno delo na področju 
gasilstva ter dosežen uspeh in vložen trud. Priznanje se lahko podeli le do 

osemnajstega (18.) leta starosti in po preteku najmanj petih (5) let delovanja v 
gasilski organizaciji. Upošteva se postopnost. Vsako leto se podeli 3 odlikovanja 

na gasilsko društvo. V primeru, da nekatera društva nimajo kandidatov, lahko 
prosta mesta prevzamejo ostala društva. Izjema so uvrstitve celotne ekipe v GŠD 
na državno tekmovanje. V tem primeru lahko dobijo mladinsko priznanje vsi 

tekmovalci. O tem odloča komisija za odlikovanje pri GZB. 
 
Pogoji: 

1. Posameznik lahko prejme v svoji karieri samo 1 priznanje. 
2. Predlog je podan preko programa Vulkan  z ustrezno obrazložitvijo. 
3. Mladinsko odlikovanje se članu podeli na članskem ali mladinskem OZ. 
4. O odobritvi odlikovanja odloča Komisija za odlikovanja pri GZB, potrdi pa UO GZB. 
5. Kriterijev za mladinsko odlikovanje ni. 

 
14. člen 

Plakete Gasilske zveze Brezovica 
 

Plakete se podeljujejo gasilskim organizacijam na predlog PGD ali GZ Brezovica, 
ob raznih jubilejih ali ob posebnih uspelih intervencijah. 
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Jubileji: 
 

 Ob jubileju, kot je 50 in 60 let obstoja in požrtvovalnega dela, prejme PGD 
plaketo III. stopnje. 

 Ob jubileju, kot je 70 in 80 let obstoja in požrtvovalnega dela, prejme PGD 

plaketo II. stopnje. 
 Ob jubileju, kot je 90 in 100 let obstoja in požrtvovalnega dela, prejme PGD 

plaketo I. stopnje. 
 Ob jubileju, kot je 110 in 120 let obstoja in požrtvovalnega dela, prejme 

PGD plaketo – plamenico za zasluge III. stopnje. 

 Ob jubileju, kot je 130 in 140 let obstoja in požrtvovalnega dela, prejme 
PGD plaketo - plamenico za zasluge II. stopnje. 

 Ob jubileju, kot je 150 in 160 let obstoja in požrtvovalnega dela, prejme 
PGD plaketo - plamenico za zasluge I. stopnje. 

 
Plaketo se podeli tudi drugim gasilskim zvezam, njihovim jubilantom ter 
funkcionarjem ali organizacijam. Stopnjo in vrsto plakete določi Komisija za 

priznanja in odlikovanja pri GZ Brezovica na predlog predsednika ali poveljnika 
Gasilske zveze Brezovica z obrazložitvijo, potrdi pa jo UO GZ Brezovica. 

Plaketo lahko prejme tudi gasilska organizacija tuje države. 
 

15. člen 

Diplome, zahvale in pisna priznanja 
 

Diplome, zahvale, plakete in pisna priznanja podeljuje vodstvo Gasilske zveze 
Brezovica  v znak zahvale za zasluge pri razvoju gasilske organizacije in požarne 
varnosti, za prizadevnost, za izredno delo in prispevek pri izvedbi gasilskih akcij 

ter ob naravnih in drugih nesrečah.  
 

16. člen 
Izredno podeljevanje 

 

Predsednik ali poveljnik GZ Brezovica lahko podelita članu gasilske organizacije ali 
gasilski organizaciji priznanje GZ Brezovica, odlikovanje za posebne zasluge 

Gasilske zveze Brezovica kot zahvalo za odlično vodenje pri večji intervenciji, 
sodelovanje in reševanje ob večjih naravnih ali drugih nesrečah ter hujši poškodbi 
na intervenciji. 

 
Predlog z obrazložitvijo se pisno pošlje Komisiji za priznanja in odlikovanja  pri GZ 

Brezovica. Komisija predlog preuči in ga pošlje v potrditev na UO GZ Brezovica. 
 
KRITERIJI ZA PODELITEV 

 
Pri podeljevanju v izrednih primerih se članu gasilske organizacije podeli priznanje 

ali odlikovanje za posebne zasluge GZ Brezovica po naslednjih kriterijih: 
 

 Posamezniku se podeli priznanje GZ Brezovica III. stopnje. 

 Posamezniku se podeli priznanje GZ Brezovica II. stopnje, če ima član že 
priznanje GZ Brezovica III. stopnje. 

 Posamezniku se podeli priznanje GZ Brezovica I. stopnje, če ima član že 
priznanje GZ Brezovica II. stopnje. 
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 Posamezniku se podeli odlikovanje za posebne zasluge GZ Brezovica, če ima 
član že priznanje GZ Brezovica I. stopnje. 

 
Pri podeljevanju v izrednih primerih se ne upošteva 5-letnega (petletni) časovnega 
termina. 

Priznanje oz. odlikovanje se podeli na skupščini GZ Brezovica. 
 

IV. PODELJEVANJE PRIZNANJ IN ODLIKOVANJ 
 

17. člen 

Pogoji za podeljevanje 
 

Podelitev prvega gasilskega priznanja in odlikovanja članu gasilske organizacije je 
na podlagi tega pravilnika možna po preteku najmanj 5-letnega (petletnega) 

delovanja v gasilski organizaciji, naslednja priznanja ali odlikovanja pa prav tako 
po najmanj petih (5) letih od prejema prejšnjega priznanja in odlikovanja, razen 
odlikovanja za hrabrost in plamenice, podeljene za sodelovanje na intervencijah.  

 
Za podeljevanje priznanja gasilske zveze mora vodstvo, ki odlikovanje podeli, ob 

upoštevanju kriterijev, ki veljajo za podelitev teh odlikovanj, upoštevati tudi 
ustrezen časovni termin med enim in drugim priznanjem ali odlikovanjem, pri 
čemer je treba upoštevati postopnost podelitve posameznih odlikovanj glede na 

pomembnost opravljenega dela.  
 

 
18. člen 

Način podelitve 

 
Podelitev priznanj in odlikovanj se opravi na slovesen način po postopku, kot ga 

določajo Pravila gasilske službe in ta pravilnik. Podeljuje jih predsednik ali 
poveljnik GZ Brezovica ali od predsednika pooblaščena oseba. Podelitev priznanj 
in odlikovanj GZS, ki se podeljujejo v prostovoljnih gasilskih društvih, opravi  po 

pooblastilu predsednika GZS najvišji predstavnik gasilske organizacije. 
 

 
19. člen 

Postopek podelitve 

 
Voditelj prireditve v skladu s programom prireditve napove podelitev priznanj in 

odlikovanj. Osebo, ki bo podeljevala priznanja in odlikovanja, zaprosi, da se mu 
pridruži na odru ali tribuni, in povabi prvega prejemnika priznanja ali odlikovanja, 
da pride na oder ali tribuno. 

 
Pozvani prejemnik priznanja ali odlikovanja pozdravi osebo, ki bo podeljevala 

priznanja ali odlikovanja, z roko (salutiranje), tudi če je brez kape, in se postavi 
na vidno ali vnaprej označeno mesto na odru ali tribuni. 
 

Voditelj prireditve prebere kratek izvleček iz obrazložitve predloga priznanja ali 
odlikovanja z najpomembnejšimi poudarki v obrazložitvi. 

Voditelj zaprosi osebo, ki podeljuje priznanja in odlikovanja, da prejemniku podeli 
priznanje ali odlikovanje, prejemnika pa, da ga sprejme. 
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Odlikovanja, ki jih podeljuje Gasilska zveza Slovenije, se prejemniku pripnejo na 
uniformo na mesto, ki je s tem pravilnikom določeno za nošenje priznanj in 

odlikovanj oz. civilno obleko, če prejemnik ni v uniformi. 
 
Po prevzemu priznanja ali odlikovanja ostanejo prejemniki, če tako predvideva 

program prireditve, na odru ali tribuni do predaje oziroma prevzema zadnjega 
priznanja ali odlikovanja. 

 
Vrstni red podelitve priznanj poteka po stopnjah od najnižje do najvišje. 
 

Po opravljeni podelitvi oseba, ki podeljuje priznanja in odlikovanja, še enkrat 
čestita vsem prejemnikom priznanj ali odlikovanj, nato pa skupaj s prejemniki 

priznanj in odlikovanj zapusti oder ali tribuno. 
 

 
20. člen 

Upravičeni predlagatelji in način predlaganja 

 
Gasilska priznanja in odlikovanja se podeljuje na predlog posameznikov ali 

organov gasilske organizacije – razen za priznanje iz 15. člena tega pravilnika. V 
predlogu mora biti obrazloženo delo, zaradi katerega je podan predlog za podelitev 
odlikovanja oziroma priznanja.  

 
Predlog za odlikovanje in priznanje mora biti posredovan preko računalniškega 

programa Vulkan. To ne velja za odlikovanje za posebne zasluge GZ Brezovica in 
izredno podeljevanje, ki se naknadno vpišejo v evidenco računalniškega programa 
Vulkan po običajnem postopku. Za nečlane in tujce  mora biti podana pisna 

obrazložitev predloga. Predlogi morajo biti ustrezno obrazloženi s strani 
predlagatelja in potrjeni s strani dajalca mnenja. V kolikor predlog nima ustrezne 

obrazložitve, komisija predlog zavrne. 
 

21. člen 

Komisije za priznanja in odlikovanja 
 

Za oceno predlaganih predlogov za podelitev gasilskih priznanj, plaket in  
odlikovanj ustanovijo vodstva gasilskih organizacij Komisije za priznanja in 
odlikovanja (v nadaljevanju komisije).  

 
Komisije obravnavajo prispele predloge za priznanja, odlikovanja in plakete v 

skladu s tem pravilnikom oziroma pravilnikom gasilske zveze, ki ne sme biti v 
nasprotju s tem pravilnikom.  
Komisija lahko predlog za priznanje oziroma odlikovanje zavrne, če ni dovolj 

utemeljen ali ni v skladu s Pravilnikom o priznanjih in odlikovanjih oziroma 
zahteva, da predlagatelj v določenem roku dopolni predlog za priznanje oziroma 

odlikovanje.  
 
Komisije dajejo predloge v potrditev vodstvom gasilskih organizacij.  
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22. člen 
Letna kvota odlikovanj 

 
Kriterij za letno podeljevanje priznanj GZB je 2 priznanji na 100 gasilcev. 
Iz letne kvote so izvzeti: predlogi za članice, veterane, predlogi za odlikovanja za 

posebne zasluge , odlikovanja za predstavnike gasilskih organizacij tujih držav in 
odlikovanja za osebe in organizacije zunaj gasilske organizacije.  

 
Prostovoljno gasilsko društvo, ki praznuje okrogli jubilej lahko prejme izven kvote 
še dodatna odlikovanja po naslednjem ključu: 10–50 let 5 dodatnih odlikovanj, 

60–90 let 8 dodatnih odlikovanj, 100 ali več let pa 11 dodatnih odlikovanj GZB. 
 

Komisija za odlikovanje razpiše v začetku vsakega leta razpis in v njem določi 
število plaket-plamenic in odlikovanj za posebne zasluge za podelitev le-teh na 

skupščini. 
 

 

V. NOŠENJE GASILSKIH PRIZNANJ IN ODLIKOVANJ  

 
 

23. člen 
Pravica do nošenja priznanj in odlikovanj  

 
Gasilska priznanja in odlikovanja smejo nositi samo prejemniki priznanj in 
odlikovanj.  

 
Če prejemnik priznanja oziroma odlikovanja umre, preden mu je bilo podeljeno in 

izročeno, le-tega prevzamejo njegovi ožji družinski člani oziroma matično 
prostovoljno gasilsko društvo.  
 

24. člen 
Nošenje priznanj in odlikovanj 

 
Gasilska priznanja oziroma odlikovanja nosijo člani gasilskih organizacij na sredini 

nad levim gornjim žepom suknjiča gasilske uniforme.  
 
Za članice gasilskih organizacija je merilo za nošenje priznanj oziroma odlikovanj 

namišljeni žep, ki se določi glede na rokavno okroglino. Od najvišje točke okrogline 
(stik ramenskega šiva in rokava) se povprečno odmeri 22 cm in se niža oz. viša 

glede na velikostno številko za 0,5 cm oziroma po proporcih. 
 
Član gasilske organizacije nosi na levi strani gasilske uniforme le zadnja tri najvišja 

prejeta priznanja oziroma odlikovanja in vse nadomestne trakove.  
 

Odlikovanj in priznanj iste stopnje ter nadomestnih trakov skupaj ni dovoljeno 
nositi.  
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25. člen 
Nošenje nadomestnih trakov 

 
Namesto priznanja ali odlikovanja lahko nosi odlikovanec nadomestni trak, ki 
predstavlja vrsto in stopnjo priznanja oziroma odlikovanja.  

 
Nadomestni trakovi za gasilska priznanja in odlikovanja se nosijo nad robom 

preklopnika levega gornjega žepa suknjiča gasilske uniforme, tako da je priznanje 
oziroma odlikovanje, ki je po stopnji in namenu najvišje najbližje sredini prsi. Za 
njim se namestijo po vrsti še druga priznanja in odlikovanja.  

 
26. člen 

Nošenje značk 
 

Značko priznanja Matevža Haceta nosijo dobitniki na sredini zgornjega desnega 
žepa gasilske uniforme.  
 

Značke gasilskega veterana, za dolgoletno aktivno delo v gasilstvu ter za aktivno 
operativno delo se nosijo na sredinskem robu zgornjega levega žepa suknjiča 

gasilske uniforme.  
 
Zgoraj je značka za aktivno operativno delo, pod njo značka za dolgoletno aktivno 

delo v gasilstvu in  pod  obema  značka gasilskega veterana.  
 

Značka za aktivno operativno delo se lahko nosi tudi na sredinskem robu zgornjega 
levega žepa suknjiča na delovni obleki. 
 

Pripeta je lahko samo značka, ki ima najvišjo letnico.  
 

 
27. člen 

Nošenje odlikovanj tujih gasilskih organizacij in državnih odlikovanj 

 
Gasilska odlikovanja tujih gasilskih organizacij oziroma miniaturne oznake ali 

nadomestni trakovi teh odlikovanj se nosijo na levi prsni strani bluze uniforme, po 
vrstnem redu in na način, ki je predpisan v 2. odstavku 43. člena tega pravilnika.  
 

Gasilskih priznanj in odlikovanj, ki so jih dobili člani gasilske organizacije od leta 
1941 do leta 1945, ni dovoljeno nositi.  

 
Gasilska in državna odlikovanja, ki so bila podeljena na podlagi prejšnjih predpisov 
gasilskih organizacij posameznih republik, Gasilske zveze Jugoslavije in zakonov 

bivše federacije SFRJ pred letom 1991, ohranjajo pravico nošenja na način, ki je 
opredeljen v pravilih posameznega odlikovanja.  

 
28. člen 

Nošenje gasilskih in drugih priznanj in odlikovanj na civilni obleki 

 
Gasilska priznanja in odlikovanja je mogoče nositi tudi na civilni obleki ob 

svečanostih na istih mestih, kot so predpisana za nošenje na gasilski uniformi.  

 

VI. EVIDENCA PREJEMNIKOV PRIZNANJ OZIROMA ODLIKOVANJ  
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29. člen 

Evidenca o podeljenih priznanjih in odlikovanjih  
 
Gasilske organizacije vodijo evidenco o podeljenih priznanjih in odlikovanjih. V njej 

morajo biti razvidni naslednji podatki: ime in priimek prejemnika; naslov; članstvo 
v prostovoljnem gasilskem društvu; vrsta priznanja oziroma odlikovanja; organ, 

ki je sprejel sklep, ter številka in datum sklepa o podelitvi.  
 
Vsa prejeta priznanja in odlikovanja posameznih članov se vpiše v matično knjigo 

prostovoljnega gasilskega društva, GZ Brezovica pa v računalniško evidenco 
članstva in v program Vulkan.  

 

VII. KONČNE DOLOČBE  

 

30. člen 
Odklonitev priznanja oziroma odlikovanja 

 
Če kdo priznanje oziroma odlikovanje odkloni, se ga za isto vrsto priznanja oziroma 
odlikovanja ne predlaga več.  

 
31. člen 

Uveljavitev tega pravilnika 
 
Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejema na Skupščini Gasilske zveze Brezovica 

 
Z dnem sprejema tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o priznanjih in 

odlikovanjih v gasilski organizaciji, ki ga je sprejel UO GZ Brezovice dne 19. 3. 
1998. 

Predsednik GZB 

Susman Marko 


