Na podlagi 21. člena Statuta Gasilske zveze Novo mesto je Upravni odbor
Gasilske zveze Novo mesto na svojem zasedanju dne, 14. decembra 2017,
sprejel

PRAVILNIK
O PRIZNANJIH IN ODLIKOVANJIH GASILSKE ZVEZE NOVO MESTO

S tem pravilnikom se določajo vrste ter stopnje priznanj in odlikovanj, merila ter
postopki podeljevanja, nošenje ter evidenca priznanj in odlikovanj, ki se
podeljujejo članom in drugim organizacijam v GZ Novo mesto za zasluge na
področju preventivnega, operativnega, vzgojnega in drugega uspešnega dela na
področju gasilske organizacije v sistemu zaščite in reševanja.

1. člen
(vrste priznanj in odlikovanj)
Gasilska zveza Novo mesto in prostovoljna gasilska društva lahko v tekočem letu
posredujejo predloge za naslednje vrste priznanj:
1. priznanje Matevža Haceta;
2. priznanje Kipec gasilca;
3. priznanje Plaketa gasilca;
4. odlikovanje za posebne zasluge;
5. odlikovanje za hrabrost;
6. gasilsko odlikovanje I., II. in III. stopnje;
7. odlikovanje gasilska plamenica I., II. in III. stopnje;
8. priznanje za požrtvovalnost;
9. priznanje Gasilske zveze Slovenije;
10. listina o častnem članstvu v gasilski organizaciji;
11. priznanje gasilskega veterana;
12. odlikovanje Gasilske zveze Novo mesto;
13. priznanje gasilske zveze I., II. in III. stopnje;
14. priznanje za dolgoletno aktivno delo;
15. priznanje za aktivno operativno delo;
16. mladinsko priznanje;
17. diplome, zahvale, plakete in druga pisna priznanja.
2. člen
(priznanje Matevža Haceta)
Priznanje Matevža Haceta sestavljajo skulptura kipca gasilca, značka in listina.
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Kipec je delo akademskega kiparja Stojana Batiča in ima obliko plamena. Ulit je
iz bronaste zlitine in s kamnitim podstavkom meri 30,5 cm. Na eni strani
plamena predstavlja gasilca z rešenim otrokom v naročju, na drugi pa gasilca z
ročnikom v napadu.
Značka Matevža Haceta je izdelana iz posebne zlitine in je elipsaste oblike. Višina
značke je 50 mm, širina 40 mm. Na sredini je relief skulpture kipca, ki
predstavlja gasilca z otrokom v naročju. Značka je sestavljena iz petih skupin
zlatih žarkov in petih rdečih plamenov, ki silijo proti sredini. V spodnjih, zlatih
žarkih, je umeščena slovenska trobojnica. Značka je oštevilčena.
Na listini o podelitvi priznanja Matevža Haceta je upodobljen kipec gasilca z
ročnikom v napadu. Na listini so navedeni ime in priimek prejemnika ter opis
zaslug, za katere mu je bilo priznanje podeljeno. Listina je opremljena z
datumom sklepa o podelitvi priznanja Matevža Haceta ter podpisom predsednika
in poveljnika Gasilske zveze Slovenije (v nadaljnjem besedilu GZS).
3. člen
(priznanje Kipec gasilca)
Priznanje Kipec gasilca sestavljajo kipec gasilca, nadomestni trak in listina.
Kipec je delo priznanega kiparja, ulit iz bronaste zlitine in skupaj s podstavkom
ne sme biti višji kot 30 cm. Kipec predstavlja gasilca v boju z ognjem.
Nadomestni trak je pravokotne oblike, dolžine 33 mm in višine 10 mm, na
podlagi slovenske trobojnice je na sredini v pozlačeni zlitini odtis gasilca.
Na listini o podelitvi priznanja Kipec gasilca je upodobljen kipec gasilca v napadu.
Na njej so navedeni ime in priimek prejemnika ter opis zaslug, za katere je bilo
prejemniku priznanje podeljeno. Listina je opremljena z datumom sklepa o
podelitvi priznanja ter podpisom predsednika in poveljnika GZS.
4. člen
(priznanje Plaketa gasilca)
Priznanje Plaketa gasilca sestavljajo plaketa, nadomestni trak in listina.
Plaketa je velikosti 135x200 mm. Na njej je pozlačen kovinski krog, premera 80
mm in debeline 5 mm. V spodnjem robu so stilizirani lipovi listi, velikosti 6 mm, v
zgornjem robu je napis »Gasilska zveza Slovenije«, velikosti 5 mm. V sredini
kroga je plamen, v katerega je umeščen gasilec na intervenciji. Na spodnjem
delu plakete je vgraviran napis »Plaketa gasilca«, velikosti 8x150 mm.
Na spodnjem delu plakete se vpišeta ime in priimek dobitnika. Plaketa je izdelana
iz stekla in je na podstavku.
Nadomestni trak je pravokotne oblike, dolžine 33 mm in višine 10 mm. Podlaga
traku je rdeča, vanjo je umeščen moder trikotnik. Na sredini je v pozlačeni zlitini
plamen, z umeščenim gasilcem.
Listina priznanja Plaketa gasilca je v ležečem položaju in je dvobarvna – rdeča in
modra. Umeščen je isti znak kot na plaketi. Na listini so navedeni ime in priimek
prejemnika ter opis zaslug, za katere je bilo prejemniku priznanje Plaketa gasilca
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podeljeno. Listina je opremljena z datumom sklepa o podelitvi priznanja,
zaporedno številko ter podpisom predsednika in poveljnika GZS.
5. člen
(odlikovanje za posebne zasluge)
Odlikovanje za posebne zasluge sestavljajo odlikovanje, nadomestni trak in
listina.
Odlikovanje za posebne zasluge je izdelano iz posebne zlitine. Ima obliko
stisnjenega kroga, premera 40 mm in debeline 3 mm. Rob, širine 8 mm, je
stiliziran z reliefno oblikovanimi lipovimi listi. Spodaj je na stiliziranem rdečem
traku, izdelanem v emajlu, napis »Na pomoč!«. V sredini odlikovanja sta
stilizirani obris Triglava v modrem emajlu in bela čelada, na levi strani rdeča
plamenica, na desni pa gasilska sekirica v beli barvi. Odlikovanje je pozlačeno.
Pripeto je na zlatorumenem traku.
Na hrbtni strani odlikovanja je napis »Gasilska zveza Slovenije«.
6. člen
(odlikovanje za hrabrost)
Odlikovanje za hrabrost sestavljajo odlikovanje, nadomestni trak in listina.
Odlikovanje za hrabrost je izdelano iz posebne zlitine. Je premera 42 mm,
debeline 3 mm, s šestimi stiliziranimi plameni na robu, širokem 8 mm. V sredini
odlikovanja, v premeru 26 mm, je 1 mm vdolben reliefno stiliziran gasilec v
plamenih, z rešeno žensko v naročju. Odlikovanje za hrabrost je patinirano v
zlatu. Pripeto je na vijoličastem traku.
Listina je opremljena z datumom sklepa o podelitvi odlikovanja ter podpisom
predsednika in poveljnika GZS.
Na hrbtni strani odlikovanja je napis »Gasilska zveza Slovenije«.
7. člen
(gasilsko odlikovanje I., II., in III. stopnje)
Gasilsko odlikovanje sestavljajo odlikovanje, nadomestni trak in listina.
Odlikovanje je I., II. in III. stopnje – po vrsti od najvišje do najnižje stopnje.
Odlikovanje je izdelano iz posebne zlitine, debeline 3 mm. Ima peterokotno
obliko, širine 40 mm. Rob, širine 8 mm, je stiliziran z reliefno oblikovanimi žarki
in petimi gasilskimi plamenicami v kotih. V nekoliko izbočeni okrogli sredini,
premera 23 mm, je reliefno oblikovan lik gasilca-napadalca, v uniformi, z
ročnikom in cevjo. Ob levem in desnem robu okrogle sredine je stiliziran plamen
v rdečem emajlu.
Gasilsko odlikovanje I. stopnje je pozlačeno, II. stopnje posrebreno, III. stopnje
pa patinirano v bronu. Odlikovanja so pripeta na modrem traku.
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Listina je opremljena z datumom sklepa o podelitvi odlikovanja ter podpisom
predsednika in poveljnika GZS. Na hrbtni strani odlikovanja je napis »Gasilska
zveza Slovenije«.
8. člen
(odlikovanje gasilska plamenica I., II., in III. stopnje)
Odlikovanje gasilska plamenica sestavljajo odlikovanje, nadomestni trak in
listina.
Odlikovanje gasilska plamenica je I., II. in III. stopnje –po vrsti od najvišje do
najnižje stopnje. Odlikovanje je izdelano iz posebne zlitine, debeline 3 mm. Ima
peterokotno obliko, širine 40 mm. Rob, širine 8 mm, je oblikovan z reliefnimi
žarki in petimi gasilskimi plamenicami v kotih. V nekoliko izbočeni sredini,
premera 23 mm, je reliefno stilizirana roka gasilca, ki drži gasilsko sekirico in
plamenico. Ob levem in desnem robu izbočene sredine je stiliziran plamen v
rdečem emajlu.
Odlikovanje gasilska plamenica I. stopnje je pozlačeno, II. stopnje posrebreno,
III. stopnje pa patinirano v bronu. Odlikovanja so pripeta na rdečem traku.
Listina je opremljena z datumom sklepa o podelitvi odlikovanja ter podpisom
predsednika in poveljnika GZS.
Na hrbtni strani odlikovanja je napis »Gasilska zveza Slovenije«.
9. člen
(priznanje za požrtvovalnost)
Priznanje za požrtvovalnost sestavljajo odlikovanje, nadomestni trak in listina.
Priznanje je v obliki odlikovanja, izdelano iz posebne zlitine. Je premera 42 mm,
debeline 3 mm, s šestimi stiliziranimi plameni na robu, širokem 8 mm. V sredini
odlikovanja je v isti višini stilno ponazorjena gasilčeva drža ročnika. Ročnik je
pod kotom 60 stopinj od leve proti desni. Pod rokama so v isti višini štirje lipovi
listi, ki se – od leve proti desni – zmanjšujejo v razmerju 3:1. Roki sta na vrhu,
poglobljenem za 1 mm, povezani s trobojnico, v kateri so stilno oblikovani trije
rdeči plamenčki. Priznanje za požrtvovalnost je patinirano v zlatu. Pripeto je na
traku, ki je na sredini rdeče barve, širine 20 mm, ob straneh pa modre barve,
širine 10 mm. Barve so vzporedne z desno stranico trikotnega nosilca
odlikovanja.
Listina je, poleg stilnega oblikovanja, opremljena z utemeljitvijo in datumom o
podelitvi sklepa o podelitvi priznanja ter podpisom predsednika in poveljnika
GZS.
Na hrbtni strani odlikovanja je napis »Gasilska zveza Slovenije«, z letnico in
namenom.
10. člen
(priznanje Gasilske zveze Slovenije)
Priznanje Gasilske zveze Slovenije se podeljuje kot odlikovanje ali plaketa.
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Odlikovanje sestavljajo odlikovanje, nadomestni trak in listina.
Plaketo Gasilske zveze Slovenije sestavlja plaketa.
Odlikovanje je izdelano iz posebne zlitine. Ima obliko kroga, premera 45 mm in
debeline 3 mm. Rob, širine 8 mm, je stiliziran z reliefno oblikovanimi lipovimi
listi. Okoli lipovih listov je napis »Gasilska zveza Slovenije«, v sredini je stiliziran
gasilski znak. Na spodnjem robu kroga je napis »Za zasluge«.
Priznanje Gasilske zveze Slovenije v obliki odlikovanja je pozlačeno. Pripeto je na
rdeče-modrem trikotnem traku.
Plaketa je velikosti 120x160 mm. Na njej je krog, premera 80 mm in debeline 5
mm. Rob, širine 16 mm, je stiliziran z reliefno oblikovanimi lipovimi listi. Okoli
njih je napis »Gasilska zveza Slovenije«. V sredini kroga je stiliziran gasilski
znak. Na spodnjem robu kroga je napis »Za zasluge«. Na spodnjem delu plakete
je ploščica, velikosti 80x25 mm, na katero se vpišeta ime in priimek dobitnika.
Plaketo se podeljuje v rdečem etuiju.
11. 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.
Listino o častnem
organizacije.

članstvu

podpišeta

predsednik

in

poveljnik

gasilske

12. člen
(priznanje gasilskega veterana)
Priznanje gasilskega veterana sestavljajo plaketa, značka, listina in venec.
Plaketa je velikosti 200x80,5 mm. Na njej je upodobljena slika nočnega čuvaja z
lučjo. V desnem zgornjem kotu je verz pesnika Otona Župančiča »Ne boj se za
pomoč! Mi b'dimo dan in noč!« V spodnjem delu je napis z velikimi črkami
»Gasilskemu veteranu v priznanje in zahvalo!« Plaketa je patinirana v bronu.
Značka je okrogle oblike, premera 40 mm. Ob robovih so na levi in desni strani
stilizirani lipovi listi, na sredini pa Triglav in morje. Na robu notranjega kroga je v
rdečem emajliranem delu napis »Gasilski veteran«. Značka se v zgornjem delu
zaključuje z gasilskim znakom – čelado – v belem emajlu, na levi strani z baklo v
rdečem emajlu,na desni strani pa z zlato sekirico. Značka je izdelana iz posebne
zlitine, s priponko na hrbtni strani.
Listina je opremljena z datumom sklepa o podelitvi odlikovanja ter podpisom
predsednika in poveljnika gasilske organizacije.
13. člen
(odlikovanje Gasilske zveze Novo mesto)
Odlikovanje Gasilske zveze Novo mesto sestavljajo odlikovanje, nadomestni trak
in listina.
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Odlikovanje je izdelano iz posebne zlitine v obliki kroga s premerom 33 mm in
debeline 2 mm. Odlikovanje je pozlačeno. Na sredini je znak GZ Novo mesto v
krogu premera 10 mm na modri podlagi. Okrog njega je napis Gasilska zveza
Novo mesto, širine 5 mm na beli podlagi. Napis je obkrožen s sedmini
plamenicami, ki predstavljajo zvezo sedmih občin. Plamenice so z desne strani
obkrožene z vencem lipovih listov, z leve strani pa z lovorjevim vencem. Nad
obema vencema je stiliziran Triglav. Odlikovanje pripeto na rumenordečem
trikotnem traku.
Skupaj z značko se podeli tudi ustrezno listino, na kateri so poleg znaka Gasilske
zveze Novo mesto upodobljeni tudi grbi vseh sedmih občin. Listina je opremljena
z datumom sklepa o podelitvi, zaporedno številko ter podpisom predsednika in
poveljnika GZ Novo mesto.
14. člen
(priznanje gasilskih zvez I., II., in III. stopnje)
Priznanje gasilskih zvez sestavljajo odlikovanje, nadomestni trak in listina.
Priznanje je I., II. in III. stopnje – od najvišje do najnižje stopnje. Izdelana so iz
posebne zlitine, debeline 2 mm, premera 30 mm, ki imajo šesterokotno obliko, s
stiliziranimi žarki v šestih krogih. V sredini priznanj je značka okrogle oblike,
premera 24 mm, in zlatim robom, v katerem je napis »Priznanje gasilske zveze«.
V sredini značke je krog, izdelan v rdečem emajlu, v njem je zlat gasilski znak.
Priznanje gasilske zveze I. stopnje je pozlačeno, II. stopnje posrebreno, III.
stopnje pa patinirano v bronu. Priznanja so pripeta na zelenem trikotnem traku.
Listina je opremljena z datumom sklepa o podelitvi odlikovanja ter podpisom
predsednika in poveljnika gasilske zveze (v nadaljnjem besedilu GZ).
Gasilske zveze lahko oblikujejo svoja priznanja ter listine, ki po obliki ne smejo
biti enaka kot gasilska odlikovanja in priznanja Gasilske zveze Slovenije ter ne
večja od opisanega priznanja GZ iz tega člena.
15. člen
(trakovi za pripenjanje odlikovanj)
Trakovi za pripenjanje odlikovanj so trikotne oblike – enakostranični trikotniki, s
stranicami 45 mm. Na zadnji strani traku je priponka za pripenjanje odlikovanja
na oblačilo.
16. člen
(priznanje za dolgoletno aktivno delo)
Priznanje za dolgoletno aktivno delo sestavljata značka in listina.
Značka ima obliko kroga, premera 40 mm. Rob značke je oblikovan s stiliziranimi
plameni, izdelanimi v rdečem emajlu. Vrh značke se zaključuje z gasilskim
znakom. Sredina značke je oblikovana z emajliranim krogom, v katerem je rob
bele barve in napis »Gasilska zveza Slovenije«, ter emajliran krog rdeče barve z
vtisnjeno letnico aktivnega dela. Izdelana je iz posebne zlitine, s priponko na
hrbtni strani. Značka za 10 let aktivnega dela je patinirana v bronu, za 20 let
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aktivnega dela je posrebrena, za 30 in vsakih nadaljnjih 10 let aktivnega dela pa
je pozlačena.
Listina je opremljena z datumom sklepa o podelitvi odlikovanja ter podpisom
predsednika in poveljnika GZ.
17. člen
(priznanje za aktivno operativno delo)
Priznanje za aktivno operativno delo sestavljata značka in listina.
Značka za aktivno operativno delo ima obliko dveh lovorovih vejic, v krogu med
njima so vpisana leta aktivnega operativnega dela. Značka je izdelana iz posebne
zlitine, s priponko na hrbtni strani. Za 10 let je patinirana v bronu, za 20 let je
posrebrena, značke za 30 in vsakih nadaljnjih 10 let pa so pozlačene.
Listina je opremljena z datumom sklepa o podelitvi odlikovanja ter podpisom
predsednika in poveljnika GZ.
18. člen
(mladinsko priznanje)
Mladinsko priznanje sestavljajo značka, nadomestni trak in listina.
Značka je premera 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.
Listina je opremljena z datumom sklepa o podelitvi priznanja ter podpisom
predsednika in poveljnika GZ.
19. člen
(diplome, zahvale, plakete in pisna priznanja)
Diplome, zahvale, plakete in pisna priznanja so oblikovane tako, da zajemajo
opis oziroma predstavljajo dejavnost v gasilstvu, zaradi katere se jih podeljuje,
in so opremljene z imenom ter priimkom prejemnika. Podeljujejo jih vodstva
gasilskih organizacij.
Plaketa GZS, ki se podeljuje prostovoljnim gasilskim društvom in gasilskim
zvezam ob njihovih obletnicah aktivnega dela – na podlagi 38. člena tega
pravilnika – je pravokotne oblike, velikosti 70x100 mm, debeline 8 mm. Na
reliefni podlagi v obliki kroga, premera 35 mm, so stilizirani gasilec-napadalec z
ročnikom in lipovi listi na robu.
Plaketa je patinirana v bronu, posrebrena in pozlačena. Nad krogom je napis
»Gasilska zveza Slovenije«. Na ploščici, velikosti 70x25 mm, sta izpisana naziv
prostovoljnega gasilskega društva oziroma gasilske zveze in letnica jubileja.
Plaketo se podeljuje v rdečem etuiju.
20. člen
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(nadomestni trakovi priznanj in odlikovanj)
Nadomestni trakovi so izdelani v obliki pravokotnika, dolžine 33 mm in širine 10
mm, z miniaturo posamezne stopnje priznanja oziroma odlikovanja v sredini.
Nadomestni trak za priznanje Kipec gasilca je izdelan v barvah slovenske
trobojnice, za priznanje Plaketa gasilca je rdeče barve, z umeščenim modrim
trikotnikom, nadomestni trak odlikovanja za posebne zasluge je v zlato-rumeni
barvi, za odlikovanje za hrabrost v vijoličasti barvi, za gasilska odlikovanja I., II.
in III. stopnje v modri barvi, za gasilske plamenice I., II. in III. stopnje v rdeči
barvi, za priznanje za požrtvovalnost je v rdeči barvi, z robovi modre barve,
širine 8 mm,in za priznanje odlikovanje Gasilske zveze Slovenije v kombinaciji
50% modre ter 50% rdeče barve.
Miniature odlikovanj I. stopnje so pozlačene, II. stopnje posrebrene, III. stopnje
pa patinirane v bronu. Ostale miniature so pozlačene.
Nadomestni trakovi priznanja GZ, izdelani v založbi Gasilske zveze Slovenije, so
zelene barve, z miniaturo v sredini, patinirano, glede na stopnjo priznanja.
Nadomestni trak odlikovanja GZ Novo mesto je rdeče barve, z rumenima
obrobama.
Nadomestni trak mladinskega priznanja je v oranžni barvi, s pozlačeno miniaturo
v sredini.
21. člen
(listine odlikovanj, priznanj in plaket)
Skupaj z odlikovanji za posebne zasluge, hrabrost, gasilskimi odlikovanji I., II. in
III. stopnje, gasilskimi plamenicami I., II. in III. stopnje, priznanjem za
požrtvovalnost, odlikovanjem Gasilske zveze Slovenije, plaketo in značko
gasilskega veterana, pa tudi s priznanji gasilskih zvez I., II. in III. stopnje,
z značko za dolgoletno delo in aktivno operativno delo in mladinskim priznanjem
se podeli ustrezne listine, ki jih pripravi Gasilska zveza Slovenije.
Listina vsebuje ime in priimek prejemnika priznanja, odlikovanja oziroma značke,
vrsto in stopnjo priznanja oziroma odlikovanja, zaporedno številko oziroma
letnico in datum sklepa ter organ, ki je sprejel sklep o podelitvi. Listino podpišeta
predsednik in poveljnik gasilske organizacije.
22. člen
(priznanje Matevža Haceta)
Priznanje Matevža Haceta se podeljuje enkrat letno na Plenumih ali Kongresih
Gasilske zveze Slovenije samo članom gasilske organizacije kot posebno in
najvišje priznanje gasilske organizacije za izjemne življenjske zasluge,
pomembne za razvoj ter napredek gasilske organizacije in požarnega varstva v
Republiki Sloveniji.
Poleg pogojev iz 1. odstavka tega člena mora predlagani prejemnik pred tem že
prejeti gasilsko odlikovanje za posebne zasluge ter izpolniti kriterije in minimalno
število točk, ki jih določi Upravni odbor GZS.
Pravilnik o priznanjih in odlikovanjih v prostovoljnih gasilskih organizacijah
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Minimalna starost dobitnikov priznanja je 60 let.
23. člen
(priznanje Kipec gasilca)
Priznanje Kipec gasilca se podeljuje enkrat letno na Plenumih ali Kongresih
Gasilske zveze Slovenije članom gasilske organizacije kot posebno visoko
priznanje gasilske organizacije za življenjsko delo na nivoju gasilskih zvez in
regij, pomembnem za razvoj ter napredek gasilske organizacije in požarnega
varstva v Republiki Sloveniji.
Priznanje se lahko podeli članu gasilske organizacije, ki je že prejel gasilsko
odlikovanje za posebne zasluge ter izpolnjuje kriterije in minimalno število točk,
ki jih določi Upravni odbor GZS.
Minimalna starost dobitnikov priznanja je 60 let.
24. člen
(priznanje Plaketa gasilca)
Priznanje Plaketa gasilca se podeljuje enkrat letno na Plenumih ali Kongresih
Gasilske zveze Slovenije članom gasilske organizacije kot posebno visoko
priznanje gasilske organizacije za življenjsko delo na nivoju prostovoljnega
gasilskega društva in gasilske zveze, pomembnem za razvoj in napredek gasilske
organizacije ter požarnega varstva v Republiki Sloveniji.
Priznanje se lahko podeli članu gasilske organizacije, ki je že prejel gasilsko
odlikovanje za posebne zasluge ter izpolnjuje kriterije in minimalno število točk,
ki jih določi Upravni odbor GZS.
Minimalna starost dobitnikov priznanja je 60 let.
25. člen
(odlikovanje za posebne zasluge)
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 Sloveniji.
Prejme ga lahko član prostovoljne gasilske organizacije, ki je prejemnik
gasilskega odlikovanja I. stopnje oziroma gasilske plamenice I. stopnje, oziroma
prostovoljna gasilska organizacija.
Na predlog Komisije za priznanja in odlikovanja GZS potrjuje odlikovanje Upravni
odbor GZS in se lahko podeli tudi drugim osebam, ki so z izrednim delom
odločilno pripomogle k napredku ter ugledu gasilstva in požarnega varstva.
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26. člen
(odlikovanje za hrabrost)
Odlikovanje za hrabrost se podeljuje članom gasilske organizacije za izredna
junaška dela ali dejanja, s katerimi so rešili človeško življenje, pri tem pa
izpostavili tudi svoje življenje.
Na predlog Komisije za priznanja in odlikovanja GZS potrjuje odlikovanje Upravni
odbor GZS. Podeli se lahko članom gasilske organizacije in drugim osebam.
Za podelitev tega odlikovanja je potrebno predhodno pridobiti soglasje poveljnika
GZS.
27. člen
(gasilsko odlikovanje I., II., in III. stopnje)
Gasilska odlikovanja so po vrsti od najvišje do najnižje stopnje – I., II. in III.
stopnje. Podeljujejo se članom gasilske organizacije, gasilskim zvezam, zavodom
ter drugim organizacijam, društvom in ostalim osebam za:
▪ strokovno usposobljenost in izkušenost, ki izstopa od sposobnosti ter
izkušenosti drugih članov;
▪
uspešno krepitev in utrjevanje gasilske organizacije v republiškem,
regijskem ali lokalnem merilu;
▪
uspehe na kulturnem in propagandnem področju;
▪
posebne uspehe pri vključitvi večjega števila novih članov v gasilsko
organizacijo ter uspehe pri njihovem strokovnem usposabljanju;
▪
prizadevno skrb za vsestransko napredovanje v prostovoljnem
gasilskem društvu ali gasilski zvezi, če delujejo na način, ko je možno
oceniti osebni prispevek;
▪
širjenje ideje gasilstva in popularizacijo nalog gasilske organizacije ter
podobno;
▪
zavzemanje in opravljanje prostovoljnega dela v gasilstvu.
Na predlog Komisije za priznanja in odlikovanja GZS potrjuje odlikovanje
ustrezne stopnje Upravni odbor GZS – glede na pomembnost opravljenega dela,
pri čemer se upošteva postopnost podeljevanja posameznih odlikovanj.
28. člen
(odlikovanje gasilska plamenica I., II., in III. stopnje)
Odlikovanja gasilska plamenica so po vrsti od najvišje do najnižje stopnje – I.,
II. in III. stopnje. Podeljujejo se za:
▪ reševanje ljudi, živali in drugih dobrin iz gorečih objektov ali ob naravnih
in drugih nesrečah;
▪ sposobnost in posebne uspehe, ki jih doseže član gasilske organizacije
pri vodenju gasilske akcije ob večjem požaru ali naravnih ter drugih
nesrečah;
▪ sposobnost in trud ter posebne zasluge, ki jih doseže član gasilske
organizacije kot operativni gasilec operativne enote;
Pravilnik o priznanjih in odlikovanjih v prostovoljnih gasilskih organizacijah
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▪

sposobnost in trud ter posebne uspehe, ki jih doseže član gasilske
organizacije pri vzgoji in usposabljanju članov, članic ter mladine.

Na predlog Komisije za priznanja in odlikovanja GZS potrjuje odlikovanje
ustrezne stopnje Upravni odbor GZS – glede na pomembnost opravljenega
dejanja operativnih članom, pri čemer se upošteva postopnost podeljevanja
posameznih odlikovanj.
29. člen
(priznanje za požrtvovalnost)
Priznanje za požrtvovalnost se podeljuje:
▪ za izredno hrabrost in požrtvovalnost pri reševanju ljudi ter drugih dobrin
– posebno ob katastrofalnih naravnih in drugih nesrečah ter pri vodenju
teh intervencij;
▪ ponesrečencem, ki so utrpeli poškodbo na intervenciji in so postali
invalidna oseba.
Priznanje za požrtvovalnost se podeli samo članom gasilske organizacije. Na
predlog Komisije za priznanja in odlikovanja GZS potrjuje odlikovanje Upravni
odbor GZS. Priznanje se istemu upravičencu lahko podeli večkrat, postopnost se
ne upošteva.
30. člen
(priznanje Gasilske zveze Slovenije)
Priznanje Gasilske zveze Slovenije v obliki plakete se podeljuje:
▪ osebam, ki niso člani gasilske organizacije in so s svojim delom
pripomogle k razvoju ter krepitvi vloge gasilske organizacije;
▪ gasilskim organizacijam iz tujine za sodelovanje in pomoč pri razvoju
gasilstva;
▪ ob obletnicah Gasilske zveze Slovenije oziroma gasilskega muzeja in
drugih posebnih obletnicah v gasilstvu na državni ravni.
Priznanje Gasilske zveze Slovenije se v obliki medalje podeljuje:
▪ posameznikom za uspešno dolgoletno medsebojno sodelovanje gasilcev
iz drugih držav z našimi gasilskimi organizacijami na nivoju GZ ali GZS.
O podelitvi priznanja Gasilske zveze Slovenije lahko odločata tudi predsednik ali
poveljnik GZS, ki o tem seznanita Upravni odbor GZS.
31. člen
(priznanje gasilskega veterana)
Plaketo in značko gasilskega veterana na predlog prostovoljnih gasilskih društev
podeljujejo gasilske zveze v zahvalo in priznanje za uspešno ter dolgoletno delo
članu prostovoljnega gasilskega društva, staremu nad 63 let (članici nad 55 let),
z najmanj 30-letnim aktivnim stažem v prostovoljnem gasilskem društvu.
32. člen
(odlikovanje Gasilske zveze Novo mesto)
Pravilnik o priznanjih in odlikovanjih v prostovoljnih gasilskih organizacijah
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Odlikovanj Gasilske zveze Novo mesto podeljuje Upravni odbor Gasilske zveze
Novo mesto članom gasilskih organizacij in tudi drugim osebam in organizacijam
za posebej uspešno delo, sodelovanje in prispevek k napredku Gasilske zveze
Novo mesto ter za izvajanje gasilskih nalog na področjih operative, preventive,
izobraževanja in uspešno delo v gasilskih organizacijah.
Odlikovanje se podeli enkratno in ni vezano na postopnost podeljevanja.
33. člen
(priznanja gasilskih zvez I., II., in III. stopnje)
Priznanja gasilskih zvez so po vrsti od najvišje do najnižje – I., II. in III. stopnje.
Gasilske zveze jih podeljujejo posameznikom in organizacijam za večletno
prizadevno delo ter pomemben prispevek k organizacijski krepitvi in utrjevanju
gasilskih organizacij, društev in zvez za trud, uspeh ter širjenje ideje gasilstva
ter za uspešno prizadevanje na področju požarnega varstva in delovanja ter
reševanja ob naravnih in drugih nesrečah.
Za podeljevanje priznanja mora gasilska zveza, ki priznanje podeljuje, ob
upoštevanju kriterijev, ki veljajo za podelitev teh priznanj, upoštevati tudi 5-letni
časovni termin med enim in drugim priznanjem, pri čemer je treba upoštevati
postopnost podelitve posameznih priznanj. Vse tri stopnje priznanja gasilske
zveze so pogoj za pridobitev odlikovanja III. stopnje ali gasilske plamenice III.
stopnje GZS.
34. člen
(priznanje za dolgoletno aktivno delo)
Značka za dolgoletno aktivno delo z diplomo se podeli članom na predlog
prostovoljnih gasilskih društev gasilske zveze za dolgoletno delo, in sicer za 10,
20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 let aktivnega dela v prostovoljnem gasilskem društvu,
upoštevajoč vpis v matično knjigo prostovoljnega gasilskega društva oziroma
računalniško evidenco članstva v Vulkanu.
35. člen
(priznanje za aktivno operativno delo)
Značko za aktivno operativno delo z diplomo se podeli članom prostovoljnega
gasilskega društva, v soglasju z gasilsko zvezo, za aktivno operativno delo, in
sicer za 10, 20, 30 in 40 let aktivnega operativnega dela, upoštevajoč datum
vstopa v gasilsko enoto ter v skladu s Pravili gasilske službe.
36. člen
(mladinsko priznanje)
Značko podeljujejo gasilske zveze gasilski mladini do osemnajstega (18.) leta
starosti. Značka se podeli posameznikom za večletno prizadevno delo na
gasilskem področju ter dosežen uspeh in vložen trud. Priznanje se lahko podeli le
do osemnajstega (18.) leta starosti in po poteku najmanj pet (5) let delovanja v
gasilski organizaciji. Postopnost se upošteva.
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37. člen
(diplome, zahvale, plakete in pisna priznanja)
Diplome, zahvale, plakete in pisna priznanja podeljujejo vodstva gasilskih
organizacij posameznikom in organizacijam v znak zahvale za zasluge pri razvoju
gasilske organizacije ter požarne varnosti in za prizadevnost, pa tudi za izredno
delo ter prispevek pri izvedbi gasilskih akcij in ob naravnih ter drugih nesrečah.
38. člen
(odlikovanja in plakete ob obletnicah
prostovoljnih gasilskih društev in gasilskih zvez)
Prostovoljnim gasilskim društvom se ob njihovih obletnicah aktivnega dela na
predlog gasilskih zvez podeljujejo naslednja odlikovanja in plakete Gasilske zveze
Slovenije:
▪ za 40 let – gasilsko odlikovanje III. stopnje,
▪ za 50 let – gasilska plamenica III. stopnje,
▪ za 60 let – gasilsko odlikovanje II. stopnje,
▪ za 70 let –gasilska plamenica II. stopnje,
▪ za 80 let – gasilsko odlikovanje I. stopnje,
▪ za 90 let – gasilska plamenica I. stopnje,
▪ za 100 let – odlikovanje za posebne zasluge,
▪ za 110 let – bronasta plaketa z vgravirano letnico,
▪ za 120 let – srebrna plaketa z vgravirano letnico,
▪ za 130 let – zlata plaketa z vgravirano letnico,
▪ za 140 let in za vsakih dodatnih 10 let– zlata plaketa z vgravirano letnico.
Gasilskim zvezam se ob obletnicah njihove ustanovitve podeljujejo naslednja
odlikovanja in plakete:
▪ za 30 let – gasilsko odlikovanje III. stopnje,
▪ za 40 let – gasilsko odlikovanje II. stopnje,
▪ za 50 let – gasilsko odlikovanje I. stopnje,
▪ za 60 let – odlikovanje za posebne zasluge,
▪ za 70 let in za vsakih dodatnih deset let – zlata plaketa z vgravirano
letnico.
39. člen
(pogoji za podeljevanje)
Podelitev prvega gasilskega priznanja– navedenega v 33. členu tega Pravilnika –
je članu gasilske organizacije (na podlagi tega Pravilnika) možna po preteku
najmanj 5-letnega delovanja v gasilski organizaciji in dopolnjenih osemnajstih
(18) letih, naslednja priznanja ali odlikovanja pa prav tako po najmanj petih (5)
letih od prejema prejšnjega priznanja in odlikovanja, razen odlikovanja za
hrabrost in priznanja za požrtvovalnost.
Kandidat, ki je predlagan za prvo odlikovanje Gasilske zveze Slovenije, mora že
imeti vse tri stopnje priznanja svoje gasilske zveze, ki so podeljena v skladu s 1.
odstavkom tega člena.
Pravilnik o priznanjih in odlikovanjih v prostovoljnih gasilskih organizacijah

Stran 13 od 22

Kandidat ne more na nivoju GZS prejeti odlikovanja nižje stopnje, kot ga je že
prejel.
Vsa priznanja in odlikovanja, navedena v 1. členu Pravilnika – razen odlikovanja
za hrabrost in priznanja za požrtvovalnost ter odlikovanja GZ Novo mesto – se
članu prostovoljnega gasilskega društva podeljuje le enkrat.
Priznanja Matevža Haceta, Kipec gasilca in Plaketa gasilca se izključujejo –
posameznik lahko prejme le eno omenjeno priznanje. Predlagani kandidat mora
k predlogu podati pisno soglasje.
Za vsa priznanja in odlikovanja se upošteva tekoče leto podelitve.
40. člen
(način podelitve)
Podelitev priznanj in odlikovanj se opravi na slovesen način, po postopku,
določenim s 113. členom Pravil gasilske službe in tem Pravilnikom. Podelitev
gasilskih priznanj in odlikovanj Gasilske zveze Slovenije, ki se podeljujejo v
gasilskih zvezah, opravi predsednik Gasilske zveze Slovenije ali od njega
pooblaščena oseba. Podelitev priznanj in odlikovanj GZS, ki se podeljujejo v
prostovoljnih gasilskih društvih in Prostovoljnih industrijskih gasilskih društvih,
oprav – po pooblastilu predsednika GZS – najvišji predstavnik gasilske
organizacije.
41. 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, ter povabi prvega prejemnika priznanja ali
odlikovanja, da se jima pridruži na odru ali tribuni.
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.
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.
Odlikovanje, ki je podeljeno društvu ali zvezi, se praviloma pripne na prapor,
listina pa vroči predstavniku organizacije.
Po prevzemu priznanja ali odlikovanja ostanejo prejemniki, če tako predvideva
program prireditve, na odru ali tribuni do predaje oziroma prevzema zadnjega
priznanja ali odlikovanja.
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Priznanje Matevža Haceta, priznanje Kipec gasilca, priznanje Plaketa gasilca,
plakete in značke ter pripadajoče listine se prejemnikom vročijo v roke.
Vrstni red podelitev priznanj poteka po stopnjah od najnižje do najvišje.
42. člen
(upravičeni predlagatelji in način predlaganja)
Gasilska priznanja in odlikovanja se podeljujejo na predlog posameznikov ali
organov gasilske organizacije – razen za priznanja iz 30. 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, za nečlane in tujce pa mora biti podana pisna obrazložitev.
Predlogi morajo biti ustrezno obrazloženi s strani predlagatelja in potrjeni s strani
dajalca mnenja. Če predlog nima ustrezne obrazložitve, Komisija za priznanja in
odlikovanja GZS predlog zavrne.
Predlog za priznanje za požrtvovalnost poda matično društvo na predlog
poveljnika društva. Predlog morata poveljnik gasilske zveze in regijski poveljnik
nadrejene regije potrditi v Vulkanu ter podati pisno soglasje.
Vsi predlogi morajo prispeti na GZS najkasneje sedem dni pred sejo Komisije za
priznanja in odlikovanja GZS. V nasprotnem primeru se predlogi obravnavajo na
naslednji seji Komisije za priznanja in odlikovanja GZS. Vsi datumi sej Komisije
za priznanja in odlikovanja GZS morajo biti objavljeni na spletni strani GZS, in
sicer decembra za naslednje leto.
43. člen
(Komisije za priznanja in odlikovanja)
Za oceno predlaganih predlogov za podelitev gasilskih priznanj in odlikovanj
ustanovijo vodstva gasilskih organizacij Komisije za priznanja in odlikovanja
(v nadaljevanju Komisije).
Komisije obravnavajo prispele predloge za priznanja in odlikovanja, 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.
Komisija lahko predlog spremeni, če je ugotovljeno, da predlagani še nima nižje
stopnje priznanja ali odlikovanja od predlagane.
Komisije dajejo predloge v potrditev vodstvom gasilskih organizacij.
44. člen
(letna kvota odlikovanj)
Komisija za odlikovanja in priznanja Gasilske zveze Slovenije predlaga podelitev
posameznih odlikovanj, v skladu z letno kvoto odlikovanj, ki izhaja iz števila
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članov v posamezni zvezi –kriterije na 100 moških (članov in veteranov) 1% in
na 100 žensk (članic in veterank) 1%.
Iz letne kvote so izvzeti predlogi za odlikovanja za hrabrost in priznanja za
požrtvovalnost, odlikovanja za predstavnike gasilskih organizacij tujih držav ter
odlikovanja za osebe zunaj gasilske organizacije.
Prostovoljno gasilsko društvo, ki praznuje okrogli jubilej 10, 20, 30 … in nad 100
let, lahko izven kvote prejme še do štiri odlikovanja. Prostovoljno gasilsko
društvo, ki praznuje 100-letnico obstoja, lahko prejme izven kvote do osem
odlikovanj.
45. člen
(priznanja in plakete za obletnice)
Komisija obravnava tudi vloge gasilskih zvez za podelitev odlikovanj ter plaket
Gasilske zveze Slovenije v počastitev obletnic aktivnega dela prostovoljnih
gasilskih društev in gasilskih zvez.
46. člen
(postopek za podelitve priznanj Matevža Haceta, Kipca gasilca in Plakete gasilca)
Za podelitev priznanj Matevža Haceta, Kipca gasilca in Plakete gasilca pošlje
Upravni odbor GZS vsem gasilskim zvezam in regijskim svetom vsako leto
razpis, v skladu s pogoji iz 21., 22. in 23. člena tega Pravilnika.
GZS vsako leto podeli do tri priznanja za člane in do eno priznanje za članice. Vsi
predlogi morajo doseči minimalno število točk, po kriterijih, kijih vsako leto
razpiše Upravni odbor GZS. Kriteriji veljajo za vsa tri priznanja.
Predloge morajo obvezno obravnavati regijski sveti in jih posredovati v
obravnavo Komisiji za priznanja in odlikovanja GZS. Regijski svet lahko za
posamezno priznanje predlaga oziroma da soglasje le enemu kandidatu in eni
kandidatki.
47. člen
(podelitev priznanj Matevža Haceta, Kipca gasilca in Plakete gasilca)
Podelitev priznanj Matevža Haceta, Kipca gasilca in Plakete gasilca opravita
predsednik in poveljnik GZS na Kongresu oziroma Plenumu Gasilske zveze
Slovenije. Sklepe z utemeljitvami za posamezne nagrajence se objavi v reviji
Gasilec.
48. 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 le-to
podeljeno oz. izročeno, le-tega prevzamejo njegovi ožji družinski člani oziroma
matično prostovoljno gasilsko društvo.
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49. 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 organizacij 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 številko velikosti 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 ni dovoljeno nositi
skupaj.
50. 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 najbližje
sredini prsi priznanje oziroma odlikovanje, ki je po stopnji in namenu najvišje. Za
njim se namestijo po vrsti še druga priznanja in odlikovanja.
Vrstni red nošenja nadomestnih trakov gasilskih priznanj in odlikovanj je priloga
Pravilnika.
51. 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 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 delovne obleke.
Pripeta je lahko samo značka z najvišjo letnico.
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52. 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, predpisan v 1. in 2. odstavku 49. člena tega
Pravilnika.
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, opredeljen v pravilih za posamezno odlikovanje.
Odlikovanja, izdana na podlagi Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije, se
nosijo na način, opredeljen v aktu o podelitvi posameznega odlikovanja.
53. 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.
54. člen
(dvojnik priznanja, odlikovanja in listine)
Prejemnik priznanja, odlikovanja, značke in listine, ki je izgubil priznanje oziroma
odlikovanje, značko ali listino in to dokaže, lahko proti plačilu dobi enako
priznanje oziroma odlikovanje, značko ali dvojnik listine.
55. člen
(začasna prepoved nošenja gasilskih odlikovanj in priznanj)
Prejemnik priznanja oziroma odlikovanja, ki je s pravnomočno sodbo sodišča
obsojen na nepogojno zaporno kazen, med prestajanjem kazni ne sme nositi
priznanja oziroma odlikovanja.
56. 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 ter računalniško evidenco članstva.
GZS v reviji Gasilec objavlja sezname dobitnikov priznanj Matevža Haceta, Kipca
gasilca, Plakete gasilca in gasilskih priznanj ter odlikovanj, ki jih podeljuje GZS.
57. člen
(veljavnost dosedanjih nagrad, priznanj in odlikovanj)
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Vsa dosedanja priznanja in odlikovanja, podeljena na osnovi prejšnjih predpisov
Gasilske zveze Slovenije, veljajo in jih odlikovanec lahko nosi ali zamenja za
novo oblikovano odlikovanje.
58. člen
(vračilo priznanj in odlikovanj, ki niso bila podeljena)
Priznanje oziroma odlikovanje, ki zaradi objektivnih razlogov prejemniku ni bilo
vročeno, se vrne gasilski organizaciji, ki je podelila priznanje oziroma
odlikovanje, z obrazložitvijo, zakaj priznanje oziroma odlikovanje ni bilo
podeljeno.
59. člen
(pritožbeni organ v postopku podeljevanja priznanj in odlikovanj)
Pisne pritožbe o podeljevanju oziroma nepodeljevanju priznanj in odlikovanj se
naslavlja na organ, ki predlagana priznanja in odlikovanja podeljuje. Ta organ
rešuje tudi pritožbe.
60. člen
(opozorila glede nošenja priznanj oziroma odlikovanj)
Če prejemnik priznanja oziroma odlikovanja ne nosi v skladu s tem Pravilnikom,
so ga na pravilno nošenje dolžni opozoriti predstavniki gasilske organizacije.
61. člen
(odklonitev priznanja oziroma odlikovanja)
Če kdo priznanje oziroma odlikovanje odkloni, se ga za isto vrsto priznanja
oziroma odlikovanja ne predlaga več.
62. člen
(prepoved izdelave in podeljevanja)
Nihče ne sme izdelovati in podeljevati priznanj in odlikovanj ter nadomestnih
trakov, ki imajo obliko in videz priznanj in odlikovanj, ki jih izdaja ter podeljuje
Gasilska zveza Slovenije, brez njenega pooblastila.
63. člen
(stroški priznanj in odlikovanj)
Stroške priznanj in odlikovanj, ki jih podeljuje GZS, nosi GZS, stroške priznanj,
značk in plaket, ki jih podeljujejo GZ, nosijo GZ oziroma prostovoljna gasilska
društva.
64. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega Pravilnika preneha veljati Pravilnik o priznanjih in
odlikovanjih v gasilskih organizacijah, ki ga je sprejel Upravni odbor Gasilske
zveze Novo mesto na svojem zasedanju, dne 23.03.2011.
Pravilnik o priznanjih in odlikovanjih v prostovoljnih gasilskih organizacijah

Stran 19 od 22

65. člen
(uveljavitev tega Pravilnika)
Ta Pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejemu Upravnega odbora GZ Novo
mesto. Na dan uveljavitve se objavi na spletni strani GZ Novo mesto.
Predsednik:
Fikret Fejzić

Pravilnik o priznanjih in odlikovanjih v prostovoljnih gasilskih organizacijah

Stran 20 od 22

Priloga:

Vrstni red nošenja nadomestnih trakov priznanj in odlikovanj

- priznanje KIPEC GASILCA GZS,
- priznanje PLAKETA GASILCA GZS,
- odlikovanje za posebne zasluge GZS,
- odlikovanje za hrabrost GZS,
- gasilsko odlikovanje I. st. GZS,
- gasilska plamenica I. st. GZS,
- zlati znak CZ RS,
- priznanje GZS – oblika odlikovanje,
- zlata medalja drugih držav (pokrajin,dežel) – tudi gasilska zvezda I. st. VSJ oz.
GZJ,
- gasilsko odlikovanje II. st. GZS,
- gasilska plamenica II. st. GZS,
- jubilejna medalja GZS,
- srebrni znak CZ RS,
- srebrna medalja drugih držav (pokrajin,dežel) – tudi gasilska zvezda II. st. VSJ
oz. GZJ,
- gasilsko odlikovanje III. st. GZS,
- gasilska plamenica III. st. GZS,
- priznanje za požrtvovalnost GZS,
- bronasti znak CZ RS,
- bronasta medalja drugih držav (pokrajin,dežel),
- odlikovanje GZ Novo mesto,
- priznanje GZ I. st.,
- priznanje GZ II. st.,
- priznanje GZ III. st.,
- jubilejna medalja GZ,
- mladinsko priznanje,
- jubilejne medalje GD.
Nošenje značk priznanja Matevža Haceta in gasilskega veterana ter značk za
dolgoletno delo in aktivno operativno delo je opredeljeno v 49. in 51. členu
Pravilnika.
Nošenje nadomestnih trakov glede na stopnjo, način oz. razpored nošenja na
suknjiču uniforme je prikazano na spodnji sliki.
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varianta s tremi trakovi
1

2

3

varianta s štirimi trakovi
1
3

2

4

varianta s petimi trakovi
1
3

2
4

5

varianta s šestimi trakovi
1
4

2
5

3
6

varianta s sedmimi trakovi
1
3
6

2
5

4
7

varianta z osmimi trakovi
1
3
6

2
4
7

5
8
in po tem sistemu dalje

Nadomestni trak pod številko 1 je najvišje odlikovanje ali priznanje po
stopnji in namenu!
Spodnja vrsta nadomestnih trakov odlikovanj mora biti vedno polna, kot
kažejo slike.
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