
Na podlagi 9., 16., in 22. člena statuta Gasilske zveze Dolomiti in na podlagi Pravilnika o priznanjih 
in odlikovanjih v gasilskih organizacijah Gasilske zveze Slovenije je Upravni odbor Gasilske zveze 
Dolomiti dne 25. 09. 2015 sprejel 

 

PRAVILNIK 
O ODLIKOVANJIH, PRIZNANJIH IN NAGRADAH 

GASILSKE ZVEZE DOLOMITI 
 

l. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 

S tem pravilnikom se določajo vrste ter stopnje priznanj in odlikovanj, merila ter postopki 
podeljevanja, nošenje ter evidenca priznanj in odlikovanj, ki jih podeljujejo prostovoljne gasilske 
organizacije. 
 

2. člen 

Priznanja, odlikovanja in nagrade se podeljujejo članom in članicam (v nadaljevanju velja za oba 
spola) prostovoljnih gasilskih društev, ter drugim posameznikom in organizacijam, prostovoljnim 
gasilskim društev za uspešno in požrtvovalno delo na področju vzgoje, izobraževanja, 
preventivnega in operativnega požarnega varstva, zaščite in reševanja ter hrabrosti v Občini 
Dobrova-Polhov Gradec in izven nje. 
 

ll. VRSTE  IN OBLIKE PRIZNANJ 

3. člen 

1. Priznanje za posebne zasluge Gasilske zveze Dolomiti 
2. Priznanje gasilske zveze  lll., ll. in l. stopnje 
3. Priznanje za aktivno dolgoletno delo 
4. Priznanje za aktivno operativno delo 
5. Mladinsko priznanje 
6. Srebrna in zlata plaketa Gasilske zveze Dolomiti 
7. Diplome, zahvale in pisna priznanja 
8. Listina o častnem članstvu Gasilske zveze Dolomiti 
9. Priznanje gasilskega veterana 

10. Nagrada gasilske zveze Dolomiti prostovoljnim gasilskim društvom ob okroglih  obletnicah 
delovanja 

11. Spominsko priznanje članom, ki delujejo v Gasilski zvezi Dolomiti (v nadaljnjem besedilu GZ 
Dolomiti) 

 

4. člen 
 

Priznanje za posebne zasluge Gasilske zveze Dolomiti (sestavlja ga priznanje, 
nadomestni trak in listina ) 
 

Priznanje je okrogle oblike premera 32 mm. V sredini je v 16 mm krogu na rdeči podlagi 
upodobljen gasilski znak, okrog znaka pa na beli podlagi napis GASILSKA ZVEZA DOLOMITI. Na 
zunanjem krogu je na rumeni podlagi napis PRIZNANJE ZA POSEBNE ZASLUGE. Preko obeh 



zunanjih robov in deloma tudi v notranji krog je stiliziran grb Občine Dobrova-Polhov Gradec. 
Priznanje je pripeto na traku rumeno-zelene barve trikotne oblike, dolžina stranic je 45 mm. 
 

5. člen 
 

Priznanje gasilske zveze lll., ll. in l. stopnje (sestavlja ga priznanje, nadomestni trak 

in listina) 

Priznanja gasilske zveze so izdelana iz posebne zlitine, šesterokotne oblike, premera 30 mm  s 
šestimi žarki v krogu. V sredini priznanja je značka okrogle oblike premera 24 mm z zlatim robom, v 
katerem je napis PRIZNANJE GASILSKE ZVEZE. V sredini priznanja na rdeči podlagi je patiniran zlati 
gasilski znak. Priznanje je pripeto na zelenem traku trikotne oblike s stranicami 45mm. Priznanje 
gasilske zveze lll. stopnje je patirano v bronu, ll. stopnje v srebru in l. stopnje v zlatu. 
 

6. člen  

Priznanje za dolgoletno aktivno delo (sestavlja ga značka in listina) 

Značka ima obliko kroga, premera 40 mm. Rob značke je oblikovan s stiliziranimi plameni, izdelani 

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 patirana v bronu, za 20 let 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 Gasilske zveze 

Dolomiti. 
 

7. člen 

Priznanje za aktivno operativno delo (sestavlja ga 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 patinirana v bronu, za 20 let posrebrena, za 30 in 40 let so pozlačene, (glej pravilnik o 

priznanjih in odlikovanjih Gasilske zveze Slovenije). Listina je opremljena z datumom sklepa o 

podelitvi odlikovanja, ter podpisom predsednika in poveljnika Gasilske zveze Dolomiti 
 

8. člen 

Mladinsko priznanje (sestavlja ga 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 zadnji strani. 
Listina je opremljena z datumom sklepa o podelitvi priznanja, ter podpisom predsednika in 

poveljnika Gasilske zveze Dolomiti. 
 
 
 



9. člen 

Srebrna in zlata plaketa Gasilske zveze Dolomiti 

Plaketa je velikosti 200 x 150 mm. Na zgornjem robu v sredini je napis Gasilska zveza Dolomiti 

podeljuje, levo od napisa je gasilski znak, desno od napisa je v dveh dlaneh stiliziran plamen, v 

zgornji polovici je napis srebrna ali zlata plaketa, pod tem napisom je ime in priimek dobitnika, 

spodaj namen podelitve. Levo v sredini je slika sv. Florjana v velikosti 45 x 70 mm. Spodaj v sredini 

kraj in datum podelitve, levo spodaj podpis poveljnika in desno spodaj podpis predsednika 

Gasilske zveze Dolomiti. Plaketa je umeščena v škatli rdeče barve. 
 

10. člen 

Diplome, zahvale in pisna priznanja 

Diplome, zahvale in pisna priznanja so oblikovana tako, da zajamejo opis oz. predstavljajo 

dejavnost v gasilstvu, zaradi katere se jih podeljuje in so opremljene z imenom in priimkom 

prejemnika. Podeljujejo jih vodstva gasilskih organizacij. 
 

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 članstvu podpišeta predsednik in poveljnik gasilske organizacije. 
 

12. člen 

Nagrade gasilskim organizacijam ob okroglih obletnicah 

Prostovoljno gasilsko društvo, ki v tekočem letu praznuje okroglo obletnico ustanovitve se podeli 

denarna nagrada v znak zahvale za minulo delo. Višino nagrade določi Upravni odbor Gasilske 

zveze Dolomiti za obdobje enega mandata. 
 

13. člen 

Spominsko priznanje članom Upravnega odbora, nadzornega odbora in poveljstva 

Gasilske zveze Dolomiti za okroglo življenjsko obletnico 

Spominsko priznanje se podeljuje članom, ki v letu praznovanja aktivno delajo v omenjenih 

organih. Na predlog komisije za odlikovanja, mora Upravni odbor sprejeti sklep o podelitvi za 

vsakega posebej. Spominsko priznanje se podeli za okroglo življenjsko obletnico 50, 60, 70 ali več. 
 
 
 
 
 
  



14. člen 

Nadomestni trakovi priznanj in odlikovanj Gasilske zveze Dolomiti in Gasilske  

zveze Slovenije 

Nadomestni trakovi so izdelani v obliki pravokotnika, dolžine 33 mm in širine 10 mm, z miniaturo 

posamezne stopnje priznanja oz. odlikovanja v sredini. Nadomestni trakovi priznanj in odlikovanj 

Gasilske zveze Slovenije so opisani v 21. členu Pravilnika o priznanjih in odlikovanjih v prostovoljnih 

gasilskih organizacijah. 
 

15. člen 

Listine odlikovanj in priznanj Gasilske zveze Slovenije 

Glej Pravilnik o priznanjih in odlikovanjih v prostovoljnih gasilskih organizacijah – 22. člen 
 

16. člen 

Priznanje gasilske zveze 

K priznanju gasilske zveze lll., ll. in l. stopnje, priznanju za dolgoletno aktivno delo, priznanju za 

aktivno operativno delo, znački in plaketi gasilskega veterana, mladinskemu priznanju, se podeli 

tudi ustrezne listine, ki jih pripravi Gasilska zveza Dolomiti.  

Listina vsebuje ime in priimek prejemnika priznanja, oz. značke, vrsto in stopnjo priznanja, 

zaporedno številko in datum sklepa organa, ki je prejel sklep o podelitvi. Listino podpišeta 

predsednik in poveljnik Gasilske zveze Dolomiti. 

 

lll. POGOJI IN KRITERIJI ZA PODELJEVANJE POSAMEZNIH VRST PRIZNANJ 

17. člen 

Priznanje za posebne zasluge Gasilske zveze Dolomiti  

Na predlog komisije za odlikovanja, člana Upravnega odbora, poveljstva, društva ali posameznika, 
predlog obravnava komisija za odlikovanja. Pred zasedanjem komisije mora predsednik Gasilske 
zveze Dolomiti dobiti v vpogled predloge predlaganih kandidatov za to priznanje. Predlagane 
predloge mora potrditi Upravni odbor Gasilske zveze Dolomiti. Priznanje se podeli na svečani 
prireditvi ali Skupščini Gasilske zveze Dolomiti. Priznanje podeljuje predsednik Gasilske zveze 
Dolomiti. 
Priznanje za posebne zasluge se podeljuje članom gasilske organizacije in organizacijam za posebej 
uspešno delo pri krepitvi javne gasilske službe v Občini Dobrova-Polhov Gradec ter za izredno delo 
na področju drugih gasilskih nalog v preventivi, vzgoji in izobraževanju, delu z mladimi, oziroma za 
druge uspešno opravljene naloge v gasilskih organizacijah, ki prispevajo k uspešnemu razvoju in 
napredku v gasilstvu.  
Prejme ga lahko član prostovoljne gasilske organizacije, ki ima predhodno vsaj l. stopnjo priznanja 
gasilske zveze. Ob hudih naravnih nesrečah lahko  Upravni odbor Gasilske zveze Dolomiti na 
predlog  prostovoljnih gasilskih društev izjemoma podeli to priznanje članom. Prav tako lahko 
Upravni odbor Gasilske zveze Dolomiti podeli to priznanje drugim osebam, ki so z izrednim delom 
odločilno pripomogle k napredku, ter ugledu gasilstva in požarnega varstva.   



18. člen 

Priznanja gasilske zveze, lll., ll in l. stopnje 

Gasilska zveza Dolomiti podeljuje priznanja lll., ll in l. stopnje posameznikom prostovoljnih gasilskih 

društev za večletno prizadevno delo, ter pomemben prispevek k organizacijski krepitvi in 

utrjevanju gasilskih organizacij, za uspešno prizadevanje na področju požarnega varstva, zaščite, 

reševanja in pomoči občanom ter reševanja ob naravnih in drugih nesrečah. 

Za podeljevanje priznanja se mora upoštevati kriterije, ki veljajo za podelitev teh priznanj in 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 

gasilskega odlikovanja lll. stopnje ali gasilske plamenice lll. stopnje Gasilske zveze Slovenije. 

 

19. člen 

Priznanje za dolgoletno aktivno delo 

Priznanje za dolgoletno delo aktivnim članom podeljuje Gasilska zveza Dolomiti na predlog 

prostovoljnih gasilskih društev in predhodni obravnavi na komisiji za odlikovanja, zgodovino in 

veterane pri Gasilske zveze Dolomiti. 
 

20. člen 

Priznanje za dolgoletno operativno delo 

Priznanje za aktivno operativno delo se podeljuje na predlog prostovoljnega gasilskega društva ali 

gasilske zveze, po predhodni obravnavi komisije za odlikovanja, upoštevajoč dopolnjeno 

polnoletnost, opravljen nadaljevalni tečaj za gasilca in datum vpisa v operativno enoto v skladu s 

pravili gasilske službe. 
 

21. člen 

Mladinsko priznanje 

Mladinsko priznanje podeljujejo gasilske zveze gasilski mladini do 18 (osemnajstega) leta starosti. 

Značka se podeli posameznikom za večletno prizadevno delo na gasilskem področju, ter dosežen 

uspeh za vložen trud. Priznanje se lahko podeli le do osemnajstega leta starosti in po poteku 

najmanj 5 (pet) let delovanja v gasilski organizaciji. (upošteva se postopnost) 
 

22. člen 

Srebrna in zlata plaketa Gasilske zveze Dolomiti, zahvale in pisna priznanja 

Plakete Gasilske zveze Dolomiti se podeljuje na predlog predsednika ali poveljnika gasilske zveze 

posameznikom ali organizacijam v znak zahvale za zasluge pri razvoju gasilske organizacije na 

področju požarne varnosti, prizadevnost pri izvedbi gasilskih akcijah ob naravnih in drugih 

nesrečah. 
 



23 . člen 

Listina o častnem članstvu v gasilski organizaciji 

Prostovoljna gasilska društva lahko podelijo svojim in tudi drugim zaslužnim članom gasilske 

organizacije naziv častnega člana. Prav tako Gasilska zveza Dolomiti lahko podeli naziv častnega 

člana dolgoletnim funkcionarjem, ki so vidno pripomogli k razvoju gasilstva in boljši požarni 

varnosti. Članom, ki so dva mandata opravljali funkcijo predsednika ali poveljnika Gasilske zveze 

Dolomiti, se lahko podeli častni naziv Gasilske zveze Dolomiti. 

Listina vsebuje ime in priimek častnega člana, sklep organa o podelitvi, datum podelitve in 

obrazložitev zaslug za katere je bil podeljen status častnega člana. Poleg listine se podelijo tudi 

oznake o častnem članstvu. Častnim funkcionarjem in častnim članom mora biti omogočena 

prisotnost na sejah gasilske organizacije.  

Listino o častnem članstvu podpišeta predsednik in poveljnik gasilske organizacije. 
 

24. člen 

Spominsko priznanje članom Upravnega odbora, Nadzornega odbora in poveljstva 

Gasilske zveze Dolomiti za okroglo obletnico 

Spominsko priznanje se podeljuje članom, ki v letu praznovanja aktivno delujejo v organih Gasilske 

zveze Dolomiti. Nagrado pripravi, oziroma poskrbi za nabavo komisija za odlikovanje in jo da v 

potrditev Upravni odbor Gasilske zveze Dolomiti.  

Spominsko priznanje je enkratno darilo za aktivno delo v Gasilske zveze Dolomiti in se podeljuje 

članom za okroglo obletnico (50, 60, 70 in več let ). 
 

25. člen 

Priznanje Matevža Haceta, Kipec gasilca, Plaketa gasilca 

Glej Pravilnik o priznanjih in odlikovanjih v prostovoljnih gasilskih organizacijah - 23, 24 in 25 člen 
 

26. člen 

Priznanja in odlikovanja Gasilske zveze Slovenije 

Glej Pravilnik o priznanjih in odlikovanjih v prostovoljnih gasilskih organizacijah - 26, 27, 28, 29, 30 

in 31 člen 
 

27. 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. 
 



 
 

IV. PODELJEVANJE PRIZNANJ IN ODLIKOVANJ 

28. člen 

Podelitev prvega gasilskega priznanja je članu možna po preteku najmanj 5-letnega delovanja v 

gasilski organizaciji in dopolnjenih 18 (osemnajst), naslednja priznanja ali odlikovanja pa prav tako 

po najmanj 5 (petih) letih od prejema prejšnjega priznanja ali odlikovanja, razen odlikovanja za 

hrabrost in priznanja za požrtvovalnost.  

Član gasilske organizacije, 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. Kandidat ne more na nivoju Gasilske zveze Slovenije in Gasilske zveze Dolomiti odlikovanja 

prejeti nižje stopnje, kot ga je že prejel. Vsa priznanja in odlikovanja, navedena v 3. členu Pravilnika 

o priznanjih in odlikovanjih v prostovoljnih gasilskih organizacijah – (razen odlikovanja za hrabrost 

in priznanja za požrtvovalnost) - se članu prostovoljnega gasilskega društva podeljuje samo enkrat. 

Za vsa odlikovanja in priznanja se upošteva tekoče leto. 
 

29. člen 

Način podelitve 

Podelitev odlikovanj in priznanj 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 in prostovoljnih gasilskih društvih, opravi predsednik 

Gasilske zveze Slovenije oz. najvišji predstavnik gasilske organizacije. 
 

30. člen 

Postopek podelitve 

Odlikovanja, ki jih podeljuje Gasilska zveza Slovenije in priznanja Gasilske zveze Dolomiti, se 

prejemniku pripnejo na uniformo na mesto, ki je s tem Pravilnikom določeno za nošenje priznanj 

in odlikovanj oz. na civilno obleko, če prejemnik ni v uniformi. Odlikovanje, ki je podeljeno društvu 

ali zvezi, se praviloma pripne na prapor, listino pa vroči predstavniku gasilske organizacije. 

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

31. člen 

Upravičeni prejemniki priznanj in način predlaganja 

Gasilska priznanja in odlikovanja se podeljujejo na predlog posameznikov ali organov gasilske 

organizacije. V predlogu mora biti obrazloženo delo, zaradi katerega je podan predlog za podelitev 

priznanja ali odlikovanja. Predlog za priznanje ali odlikovanje mora biti posredovan preko 

računalniškega programa »Vulkan«. Predlogi morajo biti ustrezno obrazloženi s strani 

predlagatelja in potrjeni s strani dajalca mnenja. Če predlog nima ustrezne obrazložitve komisija za 

priznanja in odlikovanja predlog zavrne.  



Predlog za priznanje za požrtvovalnost poda matično društvo na predlog poveljnika društva. 

Predlog morata poveljnik Gasilske zveze Dolomiti in poveljnik Regije Ljubljana 1. potrditi v Vulkanu, 

ter podati pisno soglasje. Vsi predlogi morajo prispeti na Gasilsko zvezo Dolomiti najkasneje sedem 

dni pred sejo Komisije za priznanja in odlikovanja, v nasprotnem primeru se predlogi obravnavajo 

na naslednji seji Komisije za priznanja in odlikovanja. Vsi datumi sej Komisije za priznanja in 

odlikovanja morajo biti objavljeni na spletni strani Gasilske zveze Dolomiti in sicer decembra za 

naslednje leto. 
 

32. člen 

Komisije za priznanja in odlikovanja 

Komisija za odlikovanja Gasilske zveze Dolomiti (v nadaljevanju komisija) obravnava prispele 

predloge za priznanja in odlikovanja v skladu s tem Pravilnikom, ki pa ne sme biti v nasprotju s 

Pravilnikom Gasilske zveze Slovenije. Komisija lahko predlog za priznanje oz. odlikovanje zavrne, če 

ni dovolj utemeljen ali ni v skladu s Pravilnikom o priznanjih in odlikovanjih, oz. zahteva, da 

predlagatelj v določenem roku dopolni predlog za priznanje oz. odlikovanje. Komisija lahko predlog 

spremeni, če je ugotovljeno, da predlagani še nima nižje stopnje priznanja ali odlikovanja od 

predlagane. 

Komisija posreduje predloge v potrditev Upravnemu odboru Gasilske zveze Dolomiti. 
 

33. člen 

Letna kvota priznanj in odlikovanj Gasilske zveze Slovenije 

Komisija za priznanja in odlikovanja Gasilske zveze Slovenije predlaga podelitev posameznih 

priznanj in odlikovanj v skladu z letno kvoto, ki izhaja iz števila članov v posamezni gasilski zvezi. 

Kriterij je 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. 

Prostovoljno gasilsko društvo, ki praznuje okrogli jubilej 10, 20, 30 …in nad 100 let izven kvote 

prejme še do štiri priznanja ali odlikovanja. Prostovoljno gasilsko društvo, ki praznuje 100-letnico 

obstoja, lahko prejme izven kvote do osem priznanj ali odlikovanj. 

 

34. člen 

Letna kvota priznanj Gasilske zveze Dolomiti 

Prostovoljno gasilsko društvo lahko vsako leto predlaga do pet priznanj Gasilske zveze Dolomiti, v 

letu okrogle obletnice pa še dodatnih pet priznanj Gasilske zveze Dolomiti. 

Iz letne kvote so izvzete plakete, diplome, zahvale in pisna priznanja. 
 

V. NOŠENJE GASILSKIH PRIZNANJ IN ODLIKOVANJ 
 

35. člen 



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

priznanja oz. odlikovanja umre, preden mu je bilo le-to podeljeno oz. izročeno, le-tega prevzamejo 

njegovi ožji družinski člani oz. matično prostovoljno gasilsko društvo. 
 

36. člen 

Nošenje priznanj in odlikovanj 

Gasilska priznanja ali 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 namišljen 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 suknjiča. 

Član gasilske organizacije nosi na levi strani gasilske uniforme le zadnja tri najvišja prejeta 

priznanja oziroma odlikovanja in vse nadomestne trakove. 

Priznanj in odlikovanj iste stopnje ter nadomestnih trakov ni dovoljeno nositi skupaj. 
 

37. člen 

Nošenje nadomestnih trakov 

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

stopnjo priznanja ali 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 ali 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 tega Pravilnika. 
  

38. člen 

Nošenje značk 

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. 
 

39. člen 

Dvojnik priznanja, odlikovanja in listine 

Prejemnik priznanja, odlikovanja, značke in listine, ki je izgubil priznanje, odlikovanje, značko ali 

listino in to dokaže, lahko proti plačilu dobi enako priznanje, odlikovanje, značko ali listino. 
 
 
 
 



 
 
 
 

VI. EVIDENCA PREJEMNIKOV PRIZNANJ OZIROMA ODLIKOVANJ 

40. 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 oz. odlikovanja, organ, ki je sprejel sklep ter številka in datum sklepa o 

podelitvi. 

Vsa prejeta priznanja in odlikovanja posameznih članov prostovoljnega gasilskega društva, 

administrator GZ Dolomiti  vpiše v evidenčni list članov v Vulkanu-. 
 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

41. člen 

Veljavnost dosedanjih priznanj in odlikovanj 

Vsa dosedanja priznanja in odlikovanja, podeljena na osnovi prejšnjih predpisov Gasilske zveze 

Slovenije, veljajo in jih odlikovanec nosi ali zamenja z novo oblikovano priznanje. 
 

42. 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. 
 

43. člen 

Prenehanje veljavnosti 

Z dnem uveljavitve tega Pravilnika preneha veljati Pravilnik o priznanjih, odlikovanjih in nagradah 

Gasilske zveze Dolomiti, ki je bil sprejet na Upravnem odboru Gasilske zveze Dolomiti, dne 12. 

decembra 2009 in dodatek k pravilniku, ki je bil sprejet 12. oktobra 2012. 
 

44. člen 

Uveljavitev tega Pravilnika 

Ta Pravilnik začne veljati, ko ga sprejme Upravni odbor Gasilske zveze Dolomiti. 

 

Predsednik 
                                                                                                                                       Marjan Peklaj 


