GASILSKA ZVEZA
SEVNICA
Kvedrova cesta 25
8290 SEVNICA

Sprejet na 1. seji Upravnega odbora Gasilski zveze Sevnica, ki se je vršila
na Debelem Rtiču, 24. aprila 2010.

Na podlagi 19. člena Statuta Gasilske zveze Sevnica je Upravni odbor Gasilske
zveze Sevnica na svojem zasedanju, dne 24. 4. 2010 sprejel:

Pravilnik
o priznanjih in odlikovanjih Gasilske zveze Sevnica
1. člen
Vsebina urejanja
S tem pravilnikom se dodatno določajo pogoji, kriteriji in način podeljevanja priznanj,
odlikovanj, diplom, zahval in listin, ki se podeljujejo članom prostovoljnih gasilskih
društev ( v nadaljevanju PGD ) in drugim organizacijam v Gasilski zvezi Sevnica, za
zasluge na področju preventivnega, operativnega, vzgojnega in drugega uspešnega
dela v prostovoljnih gasilskih organizacijah.
Pri izvajanju Pravilnika o priznanjih in odlikovanjih Gasilske zveze Sevnica se
upoštevajo tudi določila Pravilnika o priznanjih in odlikovanjih v prostovoljnih
gasilskih organizacijah, ki ga je sprejel Plenum Gasilske zveze Slovenije,
dne 30. 5. 2009.
2. člen
Vrste priznanj in odlikovanj
Gasilska zveza Sevnica in prostovoljna gasilska društva lahko v tekočem letu
posredujejo predloge za naslednje vrste priznanj in odlikovanj:
1. Priznanje Matevža Haceta,
2. Priznanje » kipec gasilca »,
3. Odlikovanje za posebne zasluge,
4. Odlikovanje za hrabrost,
5. Gasilsko odlikovanje III., II. in I. stopnje,
6. Gasilska plamenica III., II. in I. stopnje,
7. Priznanje Gasilske zveze Slovenije,
8. Listina in oznaka o častnem članstvu v gasilski organizaciji,
9. Plaketa in značka gasilskega veterana,
10. Priznanje gasilske zveze III., II. in I. stopnje,
11. Značka za dolgoletno delo v gasilski organizaciji,
12. Značka za aktivno operativno delo v gasilski enoti,
13. Diplome, zahvale, plakete in pisna priznanja.
Navedena priznanja so opisana v Pravilniku o priznanjih in odlikovanjih v
prostovoljnih gasilskih organizacijah, ki ga je sprejel Plenum Gasilske zveze Slovenije,
dne 30. 5. 2009.

3. člen
Posredovanje predlogov
Predloge za priznanja in odlikovanja sprejema in jih obravnava Komisija za priznanja
in odlikovanja Gasilske zveze Sevnica. Rok za posredovanje predlogov je 10.
januar v tekočem letu. Nepravočasno prispeli predlogi se zavrnejo. Komisija se
sestane praviloma enkrat letno, v sredini meseca januarja. O ugotovitvah se vodi
zapisnik in se posreduje PGD, ki so posredovala predloge. Rok pritožbe na odločitev
komisije je 8 dni, od dneva zavrnitve v računalniškem programu. Pritožba se
posreduje pisno na Upravni odbor Gasilske zveze Sevnica. Pritožbo mora upravni
odbor obravnavati v roku 30 dni.
4. člen
Predloge obravnavajo
Predloge za priznanja in odlikovanja obravnavajo naslednje komisije:

Priznanje Matevža Haceta:
Komisija za priznanja in
odlikovanja GZ Slovenije.
Po predhodnem soglasju
regijskega sveta

Priznanje » KIPEC GASILCA »:
Komisija za priznanja in
odlikovanja GZ Slovenije.
Po predhodnem soglasju
regijskega sveta

Odlikovanje za posebne zasluge:
Komisija za priznanja in
odlikovanja GZ Slovenije

Odlikovanje za hrabrost:
Komisija za priznanja in
odlikovanja GZ Slovenije

Gasilsko odlikovanje III., II. in I. st.:
Komisija za priznanja in
odlikovanja GZ Slovenije

Gasilska plamenica III., II. in I. st.:
Komisija za priznanja in
odlikovanja GZ Slovenije

Priznanje GZ Slovenije:
Komisija za priznanja in
odlikovanja GZ Slovenije

Listina in oznaka o častnem članstvu v
Komisija za priznanja in
gasilski organizaciji:
odlikovanja GZ Sevnica

Plaketa in značka gasilskega veterana:
Komisija za priznanja in
odlikovanja GZ Sevnica

Priznanje gasilske zveze III., II. in I. st.:
Komisija za priznanja in
odlikovanja GZ Sevnica

Značko za dolgoletno delo:
Komisija za priznanja in
odlikovanja GZ Sevnica

Značka za aktivno operativno delo:
Komisija za priznanja in
odlikovanja GZ Sevnica.

Diplome, zahvale, plakete in pisna
Komisija za priznanja in
priznanja:
odlikovanja prostovoljnega
gasilskega društva

5. člen
Nosilci stroškov
Zadolženi za podelitev priznanj in odlikovanj so naslednji nosilci stroškov:


Priznanje Matevža Haceta:

Gasilska zveza Slovenije



Priznanje » KIPEC GASILCA »:

Gasilska zveza Slovenije



Odlikovanje za posebne zasluge:

Gasilska zveza Slovenije



Odlikovanje za hrabrost:

Gasilska zveza Slovenije



Gasilsko odlikovanje III., II. in I. st.:

Gasilska zveza Slovenije



Gasilska plamenica III., II. in I. st.:

Gasilska zveza Slovenije



Priznanje GZ Slovenije:

Gasilska zveza Slovenije



Listina in oznaka o častnem članstvu v
gasilski organizaciji:

PGD – predlagatelj



Plaketa in značka gasilskega veterana:

PGD – predlagatelj



Priznanje gasilske zveze III., II. in I. st.:

Gasilska zveze Sevnica



Značko za dolgoletno delo:

Gasilska zveze Sevnica



Značka za aktivno operativno delo:

Gasilska zveze Sevnica



Diplome, zahvale, plakete in pisna
priznanja:

PGD – predlagatelj

6. člen
Podelitev prvega odlikovanja
Priznanja in odlikovanja se podeljujejo v skladu s Pravilnikom o priznanjih in
odlikovanjih v gasilskih organizacijah GZ Slovenije. Član gasilske organizacije lahko
prejme odlikovanje, ko dopolni 23 let starosti. Mladim gasilcem v starosti od 7 leta do
18 leta se podeljujejo gasilska priznanja v skladu s Pravilnikom o priznanjih mladih
gasilcev GZ Sevnica, ki ga je sprejel Upravni odbor GZ Sevnica, dne 11. 3. 2009.
Podelitev prvega gasilskega odlikovanja članu gasilske organizacije je možna po 5
letnem aktivnem stažu v prostovoljnem gasilskem društvu. Naslednje odlikovanje
lahko prejme po 5 letih. Ta omejitev in rok ne velja za odlikovanje za hrabrost in
društvena priznanja.

7. člen
Obravnava predlogov
V prostovoljnem gasilskem društvu pripravi predloge komisija, ki jo imenuje upravni
odbor. Predloge lahko podajo posamezni člani ali organi društva. Naloga komisije je,
da pregleda predloge in jih posreduje v nadaljnjo obravnavo Komisiji za priznanja in
odlikovanja Gasilske zveze Sevnica. Pri obravnavi in potrjevanju predlogov je
potrebno upoštevati postopnost – vrstni red posameznih priznanj in odlikovanj, glede
na pomembnost opravljenega dela.
8. člen
Gasilska priznanja
Gasilska priznanja so značke za aktivno operativno delo, značke za dolgoletno delo v
gasilski organizaciji in značka gasilskega veterana. Značke se nosijo na levem
zgornjem žepu gasilske uniforme. Značke se nosijo v skladu s Pravilnikom o nošenju
gasilskih priznanj in odlikovanj Gasilske zveze Sevnica, ki ga je sprejel Upravni odbor
GZ Sevnica.
9. člen
Gasilska odlikovanja
Gasilska odlikovanja so: Priznanje gasilske zveze III., II. in I. stopnje, Gasilska
plamenica III., II. in I. stopnje, Gasilsko odlikovanje III., II. in I. stopnje, Odlikovanje
za hrabrost, Odlikovanje za posebne zasluge, Priznanje » kipec gasilca « in Priznanje
Matevža Haceta. Odlikovanja, ki se podeljujejo po stopnjah imajo trak za pripenjanje,
ki je trikotne oblike. Gasilska odlikovanja nosijo člani gasilskih organizacij na sredini
zgornjega žepa suknjiča gasilske uniforme. Odlikovanje je pripeto na preklopni del
zgornjega levega žepa. Član gasilske organizacije nosi na levi strani gasilske uniforme
le zadnja tri najvišja prejeta odlikovanja, medtem ko lahko nosi vse nadomestne
trakove. Gasilska odlikovanja se nosijo v skladu s Pravilnikom o nošenju gasilskih
priznanj in odlikovanj Gasilske zveze Sevnica, ki ga je sprejel Upravni odbor GZ
Sevnica.
10. člen
Diplome, plakete , zahvale in pisna priznanja
Podeljujejo gasilska društva in gasilska zveza v znak zahvale za zasluge pri razvoju
gasilske organizacije in požarne varnosti, kakor tudi za izredno delo pri raznih akcijah
gasilske in druge dejavnosti ter so osnovna oblika društvenih priznanj. Število ni
omejeno. Prejemnike diplom, plaket, zahval in pisnih priznanj mora PGD, ki jih je
podelilo, vpisati v računalniški program Vulkan.
Predlagatelj lahko osnovno obliko diplome ali zahvale nabavi v ekonomatu GZ
Slovenije, ali jo oblikuje sam. Za posebne plakete in pisna društvena priznanja se
oblika in vsebina prepušča predlagatelju oziroma organizaciji, ki podeljuje.

11. člen
Značke za aktivno operativno delo
Podeljuje Gasilska zveza Sevnica za neprekinjeno aktivno operativno delo v gasilski
enoti, in sicer: 10 let, 20 let, 30 let in 40 let, upoštevajoč datum vpisa statusa
operativnega člana. Član operativne enote je lahko samo gasilka oziroma gasilec, ki
je strokovno usposobljen, in ima opravljen nadaljevalni tečaj za gasilca ter izpolnjuje
pogoje v skladu s Pravili gasilske službe. Predlog se posreduje Komisiji za priznanja
in odlikovanja GZ Sevnica, ki ga mora predhodno potrditi upravni odbor PGD.
Sprejete predloge potrjuje Upravni odbor GZ Sevnica. Predlog se posreduje preko
računalniškega programa Vulkan. Obvezna priloga je zapisnik seje upravnega
odbora PGD (predlagatelja), da so predlogi v skladu z določili pravilnika
in sprejetim sklepom .
Pri obravnavi in potrjevanju predlogov se upoštevajo določila:
 da je predlagani član operativne enote in ima v evidenci zaveden status
operativnega člana,
 neprekinjeno aktivno delo v operativni enoti,
 opravljeno strokovno usposabljanje za izvajanje operativnih nalog (opravljen
osnovni in nadaljevalni tečaj za gasilca in je tečaj za gasilca zaveden
v računalniškem programu Vulkan),
 da ima opravljeno eno izmed gasilskih specialnosti,
 da je v računalniškem programu Vulkanu zaveden čas opravljanja
intervencijskih nalog,
 da se strokovno usposablja in udeležuje gasilskih vaj.
12. člen
Značke za dolgoletno aktivno delo
Podeljuje Gasilska zveza Sevnica za dolgoletno aktivno delo od vpisa v računalniški
program Vulkan. Član gasilske organizacije je lahko od šestega leta starosti.
Pri obravnavi in potrjevanju predlogov se upoštevajo določbe obveznosti članov, ki so
navedene v STATUTU PGD.
Član gasilske organizacije, ki ne plačuje letne članarine in ni opravil
predpisanega usposabljanja, ne more prejeti priznanja za dolgoletno
aktivno delo.
Upošteva se:
 opravljanje nalog v organih gasilske organizacije ali vodstvenih funkcijah,
 izvajanje intervencijskih nalog v operativni enoti,
 sodelovanje na gasilskih tekmovanjih,
 sodelovanje pri vzgoji mladih gasilcev,
 sodelovanje pri delu starejših gasilcev,
 sodelovanje na kulturnem in drugem gasilskem področju.

13. člen
Predlog priznanja za dolgoletno delo
Predlog priznanja za dolgoletno delo se posreduje Komisiji za priznanja in odlikovanja
GZ Sevnica preko računalniškega programa Vulkan. Priznanje – značka za dolgoletno
aktivno delo z diplomo se podeljuje za 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 in 80 let aktivnega
dela v gasilski organizaciji.
Sestavni del obrazložitve predloga je obvezen opis aktivnega delovanja
predlaganega člana, z upoštevanjem izvedenih nalog na organizacijskem,
preventivnem ali operativnem področju, v preteklem obdobju.
14.
člen
Zavrnitev predloga priznanja za dolgoletno delo
Komisija za priznanja in odlikovanja lahko predlog za dolgoletno delo zavrne, v
kolikor ni podana pravilna obrazložitev in potrditev aktivnega delovanja za
predlaganega člana. Predlog se lahko dopolni v predpisanem roku, ki ga določi
komisija. Sestavni del predloga je mnenje komisije za priznanja in odlikovanja PGD.
Pred oddajo predloga Komisiji GZ Sevnica ga mora obravnavati in potrditi upravni
odbor društva, v obliki zapisnika, v katerem je razviden sklep o potrditvi predloga.
15.
člen
Rok podelitve značke za dolgoletno aktivno delo
Značko za dolgoletno aktivno delo prejme predlagani samo ob okroglih obletnica od
vpisa v računalniški program ( 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 in 80 let). Pred okroglo
obletnico vpisa v računalniški program se značka za dolgoletno aktivno delo ne more
podeliti. Zaradi zamujenega predloga, se podelitev lahko opravi, najkasneje v roku
dveh let. Po tem roku se podani predlog za navedeno obdobje ne obravnava.
16.
člen
Podeljevanje značke za dolgoletno aktivno delo
Značka za dolgoletno aktivno delo se praviloma podeljuje na občnem zboru društva.
Podelitev opravi delegat oziroma predstavnik Gasilske zveze Sevnica. Podeljevanje
poteka od nižje k višji obletnici. Značka za dolgoletno aktivno delo se prejemniku
izroča, in jo podeljevalec ne pripenja na gasilsko uniformo. V primeru odsotnosti
prejemnika se značka za dolgoletno aktivno delo vrne na GZ Sevnica, in se shrani do
naslednjega občnega zbora društva. V kolikor se v naslednjem letu predlagani ne
odzove, se značka vrne, in se skupaj z listino arhivira na GZ Sevnica. Letno število
značk za dolgoletno aktivno delo ni omejeno.

PRIZNANJE GASILSKE ZVEZE III., II. in I. stopnje:
17.
člen
Stopnje priznanja gasilske zveze
Priznanje podeljuje GZ Sevnica posameznikom ali organizacijam v obliki III., II. in I.
stopnje. Predlog posreduje društvo ali zveza oziroma Komisija za priznanja in
odlikovanja GZ Sevnica.
18.
člen
Vrstni red podelitve priznanja gasilske zveze
Priznanja gasilske zveze se podeljujejo po vrstnem redu: III., II. in I. stopnja.
Stopnje ni dovoljeno preskočiti. Podeljuje se lahko po pet letnem obdobju.
Priznanje gasilske zveze je odlikovanje, ki ga lahko prejme član, ko je dopolnil 23 let,
in je aktiven član gasilske organizacije. Priznanje gasilske zveze se lahko podeljuje
tudi drugim organizacijam ali posameznikom za prispevek gasilstva.
19.
člen
Namen podelitve priznanja gasilske zveze
Priznanje gasilske zveze, ki ga podeljuje Gasilska zveza Sevnica je namenjeno za:
 Uspešno opravljeno operativno delo;
 Več letno sodelovanje v operativni enoti in intervencijah;
 Več letno aktivno sodelovanje v tekmovalnih enotah;
 Usposabljanje in napredovanje na strokovnem področju;
 Delo pri usposabljanju gasilske mladine;
 Delo starejšimi gasilci in veterani;
 Uspešno delo na področju ohranjanja gasilske zgodovine.
Priznanje gasilske zveze je pogoj za pridobitev priznanja ali odlikovanja Gasilske
zveze Slovenije.
20. člen
Število priznanj gasilske zveze
Priznanje gasilske zveze se praviloma podeljuje na občnem zboru društva ali občnem
zboru zveze, izjemoma pa na drugih prireditvah in obletnicah. Podelitev opravi
predsednik oziroma predstavnik GZ Sevnica. V kolikor se prejemnik ne udeleži
podeljevanja, se priznanje arhivira na GZ Sevnica, brez kasnejše podelitve.
Upoštevajo se upravičeni razlogi. Pri ponovnem predlogu se upoštevajo določila tega
pravilnika. Upošteva se 5 letni staž. Letno število je omejeno na 15 priznanj
gasilske zveze. Društvo, ki praznuje obletnico lahko prejme izven kvote še do 5
priznanj. PGD, ki praznuje 100-letnico obstoja, lahko prejme zunaj kvote še do 10
priznanj.

21.
člen
Evidenca o priznanjih gasilske zveze
Predlog za priznanje gasilske zveze se posreduje preko računalniškega programa
Vulkan, z upoštevanjem vseh predpisanih podatkov. Evidenco o priznanjih vodi
GZ Sevnica.
22.
člen
Zavrnitev predloga za priznanje gasilske zveze
Komisija za priznanja in odlikovanja lahko predlog zavrne, v kolikor niso podani vsi
predpisani podatki ali obrazložitev ni podana v skladu s pravilnikom. Pri
potrjevanju predlogov se upoštevajo tudi določbe statuta PGD, ki opredeljujejo
predpisane obveznosti in aktivnosti člana.
Član, ki v določenem stažu ni opravil predpisanega izpita oziroma usposabljanja, ne
more prejeti priznanja. Predlagatelj lahko predlog dopolni z dodatno
obrazložitvijo, v roku, ki ga določi komisija. Sestavni del predloga je mnenje komisije
za priznanja in odlikovanja PGD ter zapisnik upravnega odbora PGD, iz katerega je
razviden sklep o potrditvi predloga.
Na zavrnjeni predlog se lahko predlagatelj pritoži v 8 dneh, od dneva zavrnitve v
računalniškem programu. Sporne pritožbe obravnava Upravni odbor GZ Sevnica.
PLAKETA IN ZNAČKA GASILSKEGA VETERANA
23.
člen
Pogoji in kriteriji za podelitev
Priznanje s plaketo in značko gasilskega veterana podeljujejo prostovoljna gasilska
društva starejšim članicam in članom (veteranom), v zahvalo in priznanje za uspešno
ter dolgoletno delo v gasilski organizaciji. Pogoji in kriteriji za podelitev so naslednji:
 član starejši nad 63 let,
 članica starejša nad 55 let,
 najmanj 30 let aktivnega staža v prostovoljnem gasilstvu,
Gasilskemu veteranu se priznanje ne more podeliti, v kolikor ne izpolnjuje 30 let
aktivnega staža v PGD. Pri potrjevanju predloga mora komisija za priznanja in
odlikovanja upoštevati določila statuta, ki opredeljujejo obveznosti člana.
Član, ki v določenem stažu ni opravil predpisanega izpita za prostovoljnega
gasilca, ne more prejeti plakete in značke gasilskega veterana.

24.
člen
Obvezna priloga
Predlog se posreduje v potrditev Komisiji za priznanja in odlikovanja GZ Sevnica.
Poleg obrazložitve predloga je obvezna priloga matični list gasilskega veterana, iz
katerega so razvidni podatki, da predlagani izpolnjuje pogoje. V ekonomatu GZ
Slovenije je potrebno ob prevzemu plakete in značke gasilskega veterana predložiti
matični list gasilskega veterana.
Matični list se izpiše iz računalniškega programa članstva.
Plaketo in značko gasilskega veterana podeljujejo društva, praviloma na občnih
zborih.
LISTINO O ČASTNEM ČLANSTVU V GASILSKI ORGANIZACIJI
25.
člen
Namen podelitve
Listino o častnem članstvu v gasilski organizaciji podeljujejo prostovoljna gasilska
društva ali zveza. Praviloma se listina o častnem članstvu podeli na občnem zboru.
Podeljuje se gasilskemu funkcionarju oziroma članu za dolgoletno izjemno
uspešno in aktivno delo ter v zahvalo za zelo pomemben oseben prispevek k
razvoju gasilske organizacije.
Listina je standardne oblike in se nabavi v ekonomatu GZ Slovenije.
PRIZNANJE GASILSKE ZVEZE SLOVENIJE
26.
člen
Priznanje se podeljuje
Priznanje Gasilske zveze Slovenije se podeljuje v naslednjih primerih:
 osebam, ki niso člani gasilske organizacije in so s svojim delom pripomogle k
razvoju in krepitvi vloge gasilske organizacije;
 za uspešno medsebojno sodelovanje gasilcev iz drugih držav, z našimi
gasilskimi organizacijami;
 osebam, ki so pripomogle k krepitvi in dvigu ugleda naše organizacije doma in
v tujini;
 prizadevnim proizvajalcem in ostalim, zaslužnim za razvoj gasilske tehnike;
 ob obletnicah Gasilske zveze Slovenije oziroma gasilskega muzeja in drugih
posebnih obletnicah v gasilstvu na državni ravni.
Podani predlog mora obravnavati predhodno Komisija GZ Sevnica. Priznanje potrjuje
in podeljuje Gasilska zveza Slovenije.

ODLIKOVANJE GASILSKA PLAMENICA III., II. IN I. stopnje
27.
člen
Potrjevanje predloga
Odlikovanje podeljuje GZ Slovenije posameznikom ali organizacijam v obliki III., II. in
I. stopnje. Predlog posreduje društvo ali zveza oziroma Komisija za priznanja in
odlikovanja GZ Sevnica, po predhodnem soglasju komisije za priznanja in odlikovanja
PGD, katerega mora predhodno potrditi upravni odbor društva in gasilske zveze.
Odlikovanje podeljuje Upravni odbor Gasilske zveze Slovenije oziroma predstavnik,
praviloma na občnem zboru zveze. Izjemoma se lahko odlikovanje podeljuje ob
obletnici društva, na katero se povabi predstavnika organov GZ Slovenije.
28.
člen
Namen podeljevanja
Upošteva se vrstni red podeljevanja gasilske plamenice III., II. in I.stopnje. Stopnje
ni dovoljeno preskočiti. Razen v posebnih primerih, ko gre za izjemna dela,
vendar z dodatno posebno obrazložitvijo. Podeljuje se lahko po pet letnem obdobju,
članu, ki je že prejel priznanja po stopnjah gasilske zveze in je aktiven član
gasilske organizacije.
Odlikovanje gasilska plamenica se podeljuje :
 za reševanje ljudi, dragocenih predmetov iz gorečih objektov;
 za izredno sposobnost in posebne uspehe pri vodenju gasilske akcije ob
večjem požaru ali naravnih nesrečah;
 za sposobnost in trud ter posebne uspehe, ki jih doseže član gasilske
organizacije pri vzgoji in usposabljanju članov, članic in mladine;
 za invalidnost ali telesne poškodbe, ki zahtevajo dolgotrajno zdravljenje in
so nastale brez svoje krivde.
29.
člen
Letna kvota
V kolikor se predlagani ne udeleži podelitve, se priznanje arhivira na GZ Sevnica, brez
kasnejše podelitve. Upoštevajo se upravičeni razlogi. Pri ponovnem predlogu se
upošteva predhodna potrditev po stopnji podelitve priznanja. Upošteva se 5 letni
staž. Letno število je omejeno na skupno kvoto GZ Sevnica, 15 odlikovanj.
Prostovoljno gasilsko društvo, ki praznuje 100 letnico, lahko prejme zunaj kvote še
10 odlikovanj za svoje člane.

30.
člen
Podajanje predloga
Predlog za odlikovanje gasilska plamenica se poda preko računalniškega programa
Vulkan, z upoštevanjem predpisanih podatkov in ustrezne obrazložitve.
31. člen
Zavrnitev predloga
Komisija za priznanja in odlikovanja GZ Sevnica ali GZ Slovenije lahko predlog
zavrne, v kolikor niso podani vsi podatki o aktivnem delovanju člana ali je
obrazložitev neustrezna. Predlog se lahko dopolni v roku, ki ga določi komisija.
Sestavni del predloga je mnenje komisije za priznanja in odlikovanja GZ Sevnica, s
priloženim zapisnikom upravnega odbora društva, v katerem je naveden sklep o
potrditvi predloga. V primeru, da predlagatelj v določenem roku ne dopolni
obrazložitve, se predlog zavrne.
Za pravilno obrazložitev predloga se smatra:





podana v računalniškem programu;
prepoznavna vsebina opravljenega dela;
opravičeni razlogi za podelitev;
sklep predlagatelja oziroma društva.

Komisija za priznanja in odlikovanja GZ Sevnica predlog posreduje na GZ Slovenije.
GASILSKO ODLIKOVANJE III., II. IN I. stopnje.
32.
člen
Posredovanje predloga
Odlikovanje podeljuje GZ Slovenije posameznim članom gasilske organizacije ali
drugim organizacijam oziroma fizičnim osebam v obliki III., II. in I. stopnje. Predlog
posreduje društvo ali zveza oziroma Komisija za priznanja in odlikovanja GZ Sevnica,
po predhodnem soglasju komisije za priznanja in odlikovanja ter sklepu PGD.
Odlikovanje podeljuje Upravni odbor Gasilske zveze Slovenije oziroma predstavnik,
praviloma na občnem zboru zveze. Izjemoma se lahko odlikovanje podeli ob
obletnici društva, na katero se povabi predstavnika organov GZ Slovenije.
Upošteva se vrstni red podeljevanja III., II. in I. stopnje. Stopnje praviloma ni
dovoljeno preskočiti. Če postopnost ni upoštevana, mora biti posebej
obrazložena. Podeljuje se lahko po 5 letnem obdobju, članu, ki je že prejel
priznanja po stopnjah gasilske zveze in je aktiven na gasilskem organizacijskem
področju .

33.
člen
Namen podeljevanja
Gasilsko odlikovanje se podeljuje :
 za izredno strokovno usposobljenost in izkušenost, ki izstopa od
sposobnosti in izkušenosti drugih članov:
 za uspešno krepitev in utrjevanje gasilske organizacije v republiškem,
regijskem ali lokalnem merilu;
 za uspehe na kulturnem in propagandnem področju;
 za posebne uspehe pri vključevanju večjega števila članov, članic ter
mladine v gasilsko organizacijo ter uspehe pri njihovem strokovnem
usposabljanju;
 za prizadevno skrb za vsestransko napredovanje v prostovoljnem gasilskem
društvu ali gasilski zvezi, če deluje na način , da je možno oceniti osebni
prispevek;
 za širjenje ideje gasilstva in popularizacijo nalog gasilske organizacije in
podobno;
 za zavzemanje in opravljanje prostovoljnega dela v gasilstvu.

34.
člen
Omejitve pri podeljevanju
V kolikor se predlagani ne udeleži podelitve, se odlikovanje arhivira na GZ Sevnica,
brez kasnejše podelitve. Upoštevajo se upravičeni razlogi. Pri ponovnem predlogu
se upošteva predhodna potrditev po stopnji podelitve odlikovanja. Upošteva
se, da je poteklo najmanj pet let od podelitve prejšnjega priznanja ali odlikovanja,
razen odlikovanja za hrabrost in plamenice, podeljene za sodelovanje na
intervencijah.
Letno število je omejeno na skupno kvoto GZ Sevnica, 15
odlikovanj. Prostovoljno gasilsko društvo, ki praznuje 100 letnico, prejme zunaj kvote
še 10 odlikovanj za svoje člane.
35.
člen
Upoštevane določbe
Predlog za gasilsko odlikovanje se poda preko računalniškega programa, pri tem se
upoštevajo določbe tega pravilnika in predpisana obrazložitev predloga.

36.
člen
Zavrnitev predloga
Komisija za priznanja in odlikovanja GZ Sevnica ali GZ Slovenije lahko predlog za
gasilsko odlikovanje zavrne, v kolikor niso podani vsi podatki ali premalo obširna
obrazložitev, iz katere niso razvidne aktivnosti oziroma dejanja, ki opravičujejo
podelitev odlikovanja. Predlog se lahko dopolni v roku, ki ga določi komisija za
priznanja in odlikovanja. Sestavni del predloga je zapisnik - sklep upravnega odbora
PGD, s katerim se potrjuje strinjanje s podanim predlogo.
Predlog za gasilsko odlikovanje mora vsebovati ustrezno vsebino, ki jo določa 33.
člen tega pravilnika.
Komisija GZ Sevnica potrjeni predlog posreduje v nadaljnjo obravnavo GZ Slovenije.
ODLIKOVANJE ZA HRABROST
37.
člen
Namen podeljevanja
Odlikovanje za hrabrost podeljuje GZ Slovenije posameznim članom gasilskih enot ali
organizacijam oziroma drugim fizičnim osebam za:
 izredno junaška dela ali dejanja;
 rešeno človeško življenje;
 požrtvovalno reševanje ob nesrečah.
Predlog je potrebno posredovati Komisiji za priznanja in odlikovanja GZ Sevnica
najmanj v treh mesecih po preteku dejanja.
Predlog se posreduje preko računalniškega programa. Obvezna je vsebina z
opisom dejanja oziroma požrtvovalnega dela, ki opravičuje namen
podeljevanja odlikovanja za hrabrost. Podelitev se opravi na občnem zboru društva
ali zveze oziroma na drugi svečani gasilski prireditvi. Podeljuje predstavnik GZ
Slovenije.

ODLIKOVANJE ZA POSEBNE ZASLUGE
38.
člen
Namen podeljevanja
Odlikovanje za posebne zasluge podeljuje GZ Slovenije članom gasilske organizacije
in drugim organizacijam oziroma drugim fizičnim osebam za:





uspešno delo pri krepitvi gasilske organizacije;
izredne gasilske preventivne ali operativne naloge;
izredne naloge na področju vzgoje in usposabljanja;
izredna dela na področju gasilstva in požarne varnosti.

Pogoj za člana gasilske organizacije je predhodno gasilsko odlikovanje I.
stopnje oziroma gasilska plamenica I. stopnje.
Predlog se po odobritvi komisije gasilske zveze posreduje na GZ Slovenije. Upošteva
se postopnost podelitve odlikovanj.
Podelitev se opravi na Občnem zboru Gasilske zveze Sevnica. Izjemoma se lahko
odlikovanje podeljuje ob obletnici društva, na katero se povabi predstavnika organov
GZ Slovenije.
Podeljuje predstavnik GZ Slovenije.
PRIZNANJE » KIPEC GASILCA »
39.
člen
Namen podeljevanja
Priznanje » kipec gasilca « se podeljuje enkrat letno na Plenumu Gasilske zveze
Slovenije in na Kongresih Gasilske zveze Slovenije članom gasilske organizacije kot
posebno visoko priznanje gasilske organizacije za izjemne zasluge, pomembne
za razvoj in napredek gasilske organizacije in požarnega varstva v Republiki Sloveniji.
Predlagani prejemnik, ki je član gasilske organizacije, mora pred tem prijeti
gasilsko odlikovanje za posebne zasluge in doseči zadostno število točk po
dodatnih kriterijih, ki jih sprejme Upravni odbor Gasilske zveze Slovenije.
Izjemoma se lahko to priznanje podeli tudi posamezniku, ki ni član gasilske
organizacije, če je njegov prispevek k razvoju in napredku gasilstva in požarnega
varstva tako velik, da opravičuje tako visoko priznanje.
Predhodno se mora predlog obravnavati in uskladiti na ravni regije oziroma
regijskega sveta.
Na ravni regije je v posameznem letu lahko podan samo en predlog.

PRIZNANJE MATEVŽA HACETA
40.
člen
Namen podeljevanja
Priznanje Matevža Haceta se podeljuje enkrat letno na Plenumu Gasilske zveze
Slovenije in na Kongresih Gasilske zveze Slovenije samo članom gasilske organizacije
kot posebno in najvišje priznanje gasilske organizacije za izjemne življenjske
zasluge, pomembne za razvoj in napredek gasilske organizacije in požarnega varstva
v Republiki Sloveniji.
Poleg pogojev iz 1. odstavka tega člena mora predlagani prejemnik že prej prejeti
gasilsko odlikovanje za posebne zasluge in doseči zadostno število točk po
dodatnih kriterijih, ki jih sprejme Upravni odbor Gasilske zveze Slovenije.
Predhodno se mora predlog obravnavati in uskladiti na ravni regije oziroma
regijskega sveta.
Na ravni regije je v posameznem letu lahko podan samo en predlog.
PRIZNANJA IN ODLIKOVANJA OB OBLETNICAH
PROSTOVOLJNIH GASILSKIH DRUŠTEV IN GASILSKIH ZVEZ
41.

člen

Podeljevanje priznanj PGD
Prostovoljnim gasilskim društvom se ob njihovih obletnicah aktivnega dela na predlog
gasilske zveze podeljuje naslednja priznanja:
 za 10 let - Priznanje gasilske zveze III. stopnje;
 za 20 let - Priznanje gasilske zveze II. stopnje;
 za 30 let - Priznanje gasilske zveze I. stopnje;

42.

člen

Podeljevanje odlikovanj in plaket PGD
Prostovoljnim gasilskim društvom se ob njihovih obletnicah aktivnega dela na
predlog gasilskih zvez podeljuje naslednja odlikovanja ter plakete Gasilske zveze
Slovenije:
 za 40 let - gasilsko odlikovanje III. stopnje;
 za 50 let - gasilsko plamenico III. stopnje;
 za 60 let - gasilsko odlikovanje II. stopnje;
 za 70 let - gasilsko plamenico II. stopnje;
 za 80 let - gasilsko odlikovanje I. stopnje;
 za 90 let - gasilsko plamenico I. stopnje;
 za 100 let - odlikovanje za posebne zasluge;
 za 110 let - bronasto plaketo z vgravirano letnico;
 za 120 let - srebrno plaketo z vgravirano letnico;
 za 130 let - zlato plaketo z vgravirano letnico;
 za 140 let - in za vsakih dodatnih 10 let zlato plaketo z vgravirano letnico.
43. člen
Podeljevanje odlikovanj in plaket gasilskim zvezam
Gasilskim zvezam se ob obletnicah njihove ustanovitve podeljuje 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 – zlato plaketo z vgravirano letnico.

PODELJEVANJE PRIZNANJ IN ODLIKOVANJ
44. člen
Pogoji za podeljevanje
Podelitev prvega priznanja in odlikovanja članu gasilske organizacije je na podlagi
tega pravilnika možna po preteku najmanj 5-let delovanja v gasilski organizaciji,
naslednja priznanja ali odlikovanja pa prav tako po najmanj petih 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.
Kandidat, ki je predlagan za prvo odlikovanje Gasilske zveze Slovenije, mora že
imeti priznanje svoje gasilske zveze.
Plaketa, značka veterana, značka za dolgoletno aktivno delo in značka za dolgoletno
operativno delo z določeno letnico, se članu prostovoljnega gasilskega društva
podeljuje le enkrat.
45. člen
Način podelitve
Podelitev priznanj in odlikovanj se opravi na slovesen način po postopku, kot ga
določa ta pravilnik. 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
prostorih gasilskih društev, opravi, po pooblastilu predsednika GZS, najvišji
predstavnik gasilske organizacije.
46. člen
Postopek podelitve
Voditelj prireditve v skladu s programom prireditve napove podelitev priznanj in
odlikovanj. Zaprosi osebo, ki bo podeljevala priznanja in odlikovanja, da se mu
pridruži na mestu podeljevanja ( oder – tribuna ), in povabi prvega prejemnika
priznanja ali odlikovanja, da pride na oder oziroma 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 v naprej označeno mesto na odru ali tribuni.

Voditelj prireditve, tajnik ali delovni predsednik občnega zbora 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.
Odlikovanje, ki ga podeljuje Gasilska zveza Slovenije, se prejemniku pripne na
preklopni del zgornjega levega žepa gasilske uniforme, oziroma civilno obleko, če
prejemnik ni v gasilski uniformi.
Po prevzemu priznanja in odlikovanja prejemniki, če tako predvideva program
prireditve, ostanejo na odru ali tribuni do predaje oziroma prevzema zadnjega
priznanja ali odlikovanja. Na to mora organizator prireditve opozoriti prejemnika pred
izvedbo programa. Ravno tako se prejemniku priznanja ali odlikovanja nameni pred
prireditvijo oziroma na občnem zboru posebno mesto. Prejemnika priznanja ali
odlikovanja se vabi na prireditev s posebnim vabilom, iz katerega je razviden čas
in namen podeljevanja.
Kipec Matevža Haceta, priznanje » kipec gasilca «, plakete in značke ter pripadajoče
listine se prejemniku vročijo v roke.
Vrstni red podelitev priznanj poteka po stopnjah od najnižje do najvišje.
Po opravljeni podelitvi oseba, ki podeljuje priznanja in odlikovanja, pred vsemi še
enkrat čestita vsem prejemnikom priznanj ali odlikovanj. Nato skupaj s
prejemniki priznanj in odlikovanj zapusti oder ali tribuno.

47. člen
Upravičeni predlagatelji in način predlaganja
Gasilska priznanja in odlikovanja se podeljuje na predlog posameznikov ali organov
gasilske organizacije. V predlogu mora biti obrazloženo delo, zaradi katerega je
podan predlog za podelitev odlikovanja oziroma priznanja.
Predlog za odlikovanja in priznanja 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. V kolikor predlog nima ustrezne obrazložitve, komisija predlog
zavrne.
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 o priznanjih in odlikovanjih v prostovoljnih gasilskih
organizacijah GZ Slovenije.
Komisija lahko predlog za priznanje oziroma odlikovanje zavrne, če ni dovolj
utemeljen ali ni v skladu s tem pravilnikom, oziroma zahteva, da predlagatelj v
roku, ki ga določi komisija, dopolni predlog za priznanja oziroma odlikovanja.
Komisije morajo dati predloge v potrditev vodstvom gasilskih organizaciji.
Na nivoju društva Upravnemu odboru PGD, na zvezi pa Upravnemu odboru GZ
Sevnica.
48. člen
Letna kvota
Število posameznih odlikovanj je omejeno z letno kvoto, ki izhaja iz števila članov v
zvezi in števila PGD. Po kriteriju se letno lahko podeljuje:
 15 priznanj gasilske zveze
 20 priznanj ali odlikovanj Gasilske zveze Slovenije
PGD I. kategorije lahko letno posreduje največ dva predloga za priznanja ali
odlikovanja Gasilske zveze Slovenije in največ dva predloga za priznanje gasilske
zveze.
PGD višje kategorije lahko letno posreduje največ tri predloge za priznanja ali
odlikovanja Gasilske zveze Slovenije in največ tri predloge za priznanje gasilske
zveze.
V kolikor PGD posreduje več predlogov od določene kvote, jih komisija zavrne
predlagatelju v ponovno obravnavo.
Pri podeljevanju je potrebno upoštevati postopnost priznanja ali odlikovanja. Članu
se prvo podeljuje društveno priznanje ali zahvala, nato lahko sledijo priznanja
zveze ali odlikovanja Gasilske zveze Slovenije.
PGD, ki praznuje okrogli jubilej ( 10, 20, 30 … in nad 100 let ) lahko prejme zunaj
kvote še dodatnih 5 odlikovanj. PGD, ki praznuje 100-letnico obstoja, lahko prejme
zunaj kvote še do 10 odlikovanj.

49. člen
Priznanja in plakete za obletnice
Komisija Gasilske zveze Slovenije obravnava tudi vloge gasilskih zvez za podelitev
odlikovanj in plaket Gasilske zveze Slovenije v počastitev obletnic aktivnega dela
prostovoljnih gasilskih društev in gasilskih zvez.

50. člen
Postopek za podelitev priznanja Matevža Haceta in » Kipec gasilca «
Za podelitev priznanja Matevža Haceta pošlje Upravni odbor Gasilske zveze Slovenije
vsako leto vsem gasilskim zvezam in regijskim svetom razpis v skladu s pogoji iz
40. člena tega pravilnika.
Gasilska zveza Slovenije vsako leto podeli do 3 priznanja Matevža Haceta, na
Kongresu Gasilske zveze Slovenije pa do 5 priznanj. Predlog za eno članico gasilko
( v kongresnem letu za dve članici ) se ne všteva v letno število priznanj Matevža
Haceta.
Predlog mora obvezno potrditi Upravni odbor Gasilske zveze Sevnica, ki ga nato
posreduje v nadaljnjo obravnavo regijskemu svetu, ta pa ga posreduje v
obravnavo komisiji Gasilske zveze Slovenije. Regijski svet lahko predlaga oziroma da
soglasje le enemu kandidatu in eni kandidatki.

NOŠENJE GASILSKIH PRIZNAJ IN ODLIKOVANJ
51. 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
in izročeno, ga prevzamejo njegovi ožji družinski člani oziroma matično prostovoljno
gasilsko društvo.
52. člen
Nošenje priznanj in odlikovanj
Gasilska priznanja in odlikovanja se nosijo v skladu s Pravilnikom o priznanjih in
odlikovanjih GZ Slovenije in sicer:

 Značko priznanja Matevža Haceta nosijo dobitniki na sredini zgornjega
desnega žepa gasilske uniforme.
 Gasilska priznanja oziroma odlikovanja nosijo člani gasilskih organizacij na
sredini zgornjega levega žepa gasilske uniforme. Priznanje oziroma odlikovanje je
pripeto z nosilnim trakom na preklopu zgornjega žepa.
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 oziroma 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, medtem ko lahko nosi vse nadomestne
trakove.
Odlikovanj in priznanj iste stopnje in nadomestnih trakov skupaj ni dovoljeno nositi.
Gasilska priznanja in odlikovanja se nosijo v skladu s Pravilnikom o vrstnem redu
nošenja gasilskih priznanj in odlikovanj ter nadomestnih trakov, ki ga je sprejel
Upravni odbor Gasilske zveze Sevnica (v nadaljevanju Pravilnik GZ Sevnica).
53.
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.
Pri nameščanju in nošenju nadomestnih trakov gasilskih priznanj in odlikovanj se
upošteva Pravilnik o priznanjih in odlikovanjih Gasilske zveze Slovenije (prilogo) in
Pravilnik GZ Sevnica ( slike).

54. člen
Nošenje značk
Značka gasilskega veterana in značka za dolgoletno aktivno delo v gasilstvu se nosita
na sredinskem delu zgornjega levega žepa suknjiča gasilske uniforme.
Zgoraj je značka za dolgoletno aktivno delo v gasilstvu pod njo pa značka gasilskega
veterana.
Značka za aktivno operativno delo se nosi na sredinskem delu zgornjega levega
žepa na delovni obleki.
Pripeta je lahko samo značka, ki ima najvišjo letnico.
Značka za opravljeno specialnost se nosi pod priklopom sredinskega dela zgornjega
levega žepa na delovni obleki. Praviloma se nosi samo značka katero specialnost
član gasilske enote opravlja v določenem času.
Zgoraj je značka za aktivno operativno delo pod njo pa značka specialnosti v
gasilstvu.
55. 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 prstni strani gasilske uniforme,
po vrstnem redu in na način, ki je predpisan v 51. členu tega pravilnika.
Gasilskih priznanj in odlikovanj, ki jih je član gasilske organizacije dobil 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.
Odlikovanja, izdana na podlagi Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije, se nosijo
na način, ki je opredeljen v aktu o podelitvi posameznega odlikovanja.
56. člen
Nošenje gasilskih 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.

57. člen
Dvojnik, priznanja in listine
Prejemnik priznanja oziroma odlikovanja, ki je izgubil priznanje oziroma odlikovanje
ali listino in to dokaže, lahko proti plačilu dobi enako priznanje oziroma
odlikovanje ali dvojnik listine.
58. člen
Začasna prepoved nošenja gasilskih priznanj in odlikovanj
Prejemnik priznanja oziroma odlikovanja, ki je s pravnomočno sodbo sodišča obsojen
na nepogojno kazen zapora, ne sme nositi priznanja oziroma odlikovanja med
prestajanjem kazni.

EVIDENCA PREJEMNIKOV PRIZNANJ OZIROMA ODLIKOVANJ
59. člen
Evidenca o podeljenih priznanjih in odlikovanjih
Evidenco o podeljevanju društvenih priznanj in odlikovanj vodijo prostovoljna
gasilska društva. Evidenca se vodi v obliki zapisnika in v računalniškem programu
Vulkan.
Evidenco o podeljevanju ostalih priznanj in odlikovanj gasilske zveze vodi Gasilska
zveza Sevnica v obliki zapisnika in v računalniškem programu Vulkan.
Evidenco o priznanjih in odlikovanjih Gasilske zveze Slovenije vodi Gasilska zveza
Slovenije.
KONČNE DOLOČBE
60. člen
Veljavnost dosedanjih nagrad, priznanj in odlikovanj
Vse dosedanje nagrade oziroma priznanja in odlikovanja, ki so bila podeljena na
osnovi prejšnjih predpisov Gasilske zveze Slovenije, veljajo in jih odlikovanec lahko
nosi ali zamenja za novo oblikovano odlikovanje.

61.
člen
Vrnitev nevročenih priznanj in odlikovanj
Priznanje oziroma odlikovanje, ki ni bilo vročeno prejemniku zaradi objektivnih
razlogov, se vrne Gasilski zvezi Sevnica v arhiviranje, z obrazložitvijo, zakaj priznanje
oziroma odlikovanje ni bilo podeljeno. V primeru opravičene odsotnosti prejemnika
priznanja oziroma odlikovanja se vročitev lahko opravi na naslednjem občnem zboru
ali drugi svečani prireditvi, vendar samo za priznanja in odlikovanja, ki so
navedena v tem pravilniku.
62. člen
Pritožbeni organ v postopku podeljevanja priznanj in odlikovanj
Pismene pritožbe o podeljevanju oziroma nepotrjevanju priznanj in odlikovanj se
naslavlja na organ, ki predlagana priznanja oziroma odlikovanja podeljuje.
Pritožbe na priznanja in odlikovanja Gasilske zveze Slovenije rešuje Upravni odbor
Gasilske zveze Slovenije.
Pritožbe na priznanja in odlikovanja Gasilske zveze Sevnica rešuje Upravni odbor
Gasilske zveze Sevnica.
63. 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
( predsednik, poveljnik in drugi vodstveni člani ).
64. člen
Odklonitev priznanja oziroma odlikovanja
Če kdo priznanje oziroma odlikovanje odkloni, se ga za isto vrsto priznanja oziroma
odlikovanja ne predlaga več.
65. 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 in podeljuje Gasilska
zveza Slovenije in Gasilska zveza Sevnica, brez pooblastila le-teh.

66. člen
Stroški priznanj in odlikovanj
Stroške priznanj in odlikovanj, ki jih podeljuje Gasilska zveza Slovenije, nosi Gasilska
zveza Slovenije, stroške priznanj, značk in plaket, ki jih podeljuje Gasilska zveza
Sevnica, nosi Gasilska zveza Sevnica. Društvene zahvale, priznanja in plakete pa so
strošek posameznega prostovoljnega gasilskega društva.
67. člen
Prenehanje veljavnosti pravilnika
Z dnem sprejema tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o priznanjih in odlikovanjih
Gasilske zveze Sevnica, katerega je sprejel Upravni odbor GZ Sevnica 27. 2. 2006.
68. člen
Uveljavitev tega pravilnika
Ta pravilnik prične veljati naslednji dan koga sprejme Upravni odbor Gasilke
zveze Sevnica.

Predsednik GZ Sevnica:
Zvone Košmerl

