Na podlagi 20. člena statuta Gasilske zveze Slovenska Bistrica in določil pravilnika o priznanjih in
odlikovanjih v gasilskih organizacijah, z dne 21. marec 2015 je bil na 64. skupščini Gasilske zveze
Slovenska Bistrica, dne 29.3. 2019 sprejet

Interni pravilnik o podeljevanju priznanj in odlikovanj v gasilskih
društvih gasilske zveze Slovenska Bistrica
I. Splošne določbe
1. člen
(predmet urejanja)
S tem pravilnikom se podrobneje določijo pogoji in količina podeljenih odlikovanj (kvotah) za
posamezno društvo GZ Slovenska Bistrica.
2. člen
(upoštevanje Pravilnika o priznanjih in odlikovanjih GZS)
Pri vseh podelitvah priznanj in odlikovanj je potrebno upoštevati Pravilnik o priznanjih in
odlikovanjih v prostovoljnih gasilskih organizacijah GZ Slovenije, z dne 21. marec 2015 in ta
interni pravilnik.

II. Vrste priznanj in odlikovanj
3. člen
(vrste priznanj in odlikovanj)
Priznanja in odlikovanja, našteta po vrsti in stopnji, so:
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. priznanje gasilske zveze I., II. in III. stopnje;
13. priznanje za dolgoletno aktivno delo;
14. priznanje za aktivno operativno delo;
15. mladinsko priznanje;
16. diplome, zahvale, plakete in druga pisna priznanja.

III. Kvote za podeljevanje posameznih vrst priznanj in odlikovanj
4. člen
(priznanje Matevža Haceta, Kipca gasilca in Plakete gasilca, odlikovanja za hrabrost, za
požrtvovalnost in priznanje GZS)
Ta pravilnik ne določa kvot za podeljevanje naslednjih priznanj:
priznanje Matevža Haceta;
priznanje Kipec gasilca;
priznanje Plaketa gasilca;
odlikovanje za hrabrost;
priznanje za požrtvovalnost in
priznanje Gasilske zveze Slovenije;
Za zgoraj navedena priznanja veljajo določila Pravilnika o priznanjih in odlikovanjih v
prostovoljnih gasilskih organizacijah GZS.
5. člen
(letna kvota odlikovanj)
Za odlikovanja:
 odlikovanje za posebne zasluge
 gasilsko odlikovanje III., II. in I. stopnje
 gasilska plamenica III., II. in I. stopnje
velja letna kvota odlikovanj, ki izhaja iz števila članov v zvezi – kriterij je na 100 moških (članov in
veteranov) 1 odlikovanje in na 100 žensk (članic in veterank) 1 odlikovanje.
Vsako društvo GZ Slovenska Bistrica lahko v koledarskem letu (praviloma na občnem zboru, ali
ob posebni priložnosti kot je na primer krst avtomobila) podeli 1 (eno) odlikovanje iz te skupine
za člane in vsako drugo leto eno za članice.
Dodatno lahko društvo ob jubilejnem letu (obletnici) podeli še:
 do štiri odlikovanja ob jubilejih 10, 20,30 …… in nad 100 let,
 do osem odlikovanj ob jubileju 100 let.

6. člen
(letna kvota priznanj)
Za priznanja gasilske zveze I., II. in III. stopnje veljajo naslednje kvote.
Gasilsko društvo GZ Slovenska Bistrica lahko v koledarskem letu (praviloma na občnem zboru
društva) podeli 3 (tri) priznanja GZ (lahko vsa iste stopnje).
Dodatno lahko društvo v jubilejnem letu (obletnici) podeli še naslednje število priznanj GZ:
 3 (tri) ob jubilejih 10,20 in 30 let,
 4 (štiri) ob jubilejih 40,50 in 60 let,
 6 (šest) ob jubilejih 70,80 in 90,
 8 (osem) ob jubilejih 100 let in več.

7. člen
(Mladinsko priznanje)
Gasilska društva GZ Slovenska Bistrica lahko v koledarskem letu (praviloma na občnem zboru
društva) podeli 4 (štiri) mladinska priznanja.
8. člen
Priznanja:
 priznanje gasilskega veterana;
 priznanje za dolgoletno aktivno delo;
 priznanje za aktivno operativno delo;
Društva priznanja iz tega člena podeljujejo v skladu s svojimi evidencami članstva.

9. člen
(društvene diplome, zahvale, plakete in priznanja)
Diplome, zahvale, plakete in pisna priznanja društva podeljujejo po lastni presoji (vrsta in
količina). Pri tem je potrebno paziti, da priznanja ohranijo smisel in namen.
Društva lahko tovrstna priznanja tudi sama izdelajo (kipec, plaketa, diploma).

10. člen
(listina o častnem članstvu v gasilski organizaciji)
Listina in oznaka o častnem članstvu v gasilski organizaciji se podeljuje na osnovi 13. člena
pravilnika o priznanjih in odlikovanjih v prostovoljnih gasilskih organizacijah GZS. Listino društvo
podeli po lastni presoji.

11. člen
Društva morajo pri podeljevanju priznanj in odlikovanj upoštevati merila in kriterije iz pravilnika
GZS, pri tem pa ni nujno, da se podelijo vsa našteta priznanja v kvotah, kot jih predpisuje ta
pravilnik.
12. člen
(stroški)
Vse stroške povezane s priznanji (razen odlikovanj iz 5. člena tega pravilnika) nosijo društva, ki
odlikovanja in priznanja podeljujejo.
13. člen
(rok za posredovanje predlogov)
Rok za posredovanje predlogov za odlikovanja je 30. november tekočega leta za naslednje leto.

IV. Evidenca prejemnikov priznanj oziroma odlikovanj
14. člen
(evidenca)
Gasilska društva 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. Številko posredujejo GZ Slovenska Bistrica za izpis priznanj oziroma odlikovanj.
Vsa prejeta priznanja in odlikovanja posameznih članov se vpiše v matično knjigo prostovoljnega
gasilskega društva ter računalniško evidenco članstva.

V. Prehodne in končne določbe:

14. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Interni pravilnik o podeljevanju priznanj in
odlikovanj v gasilskih društvih gasilske zveze Slovenska Bistrica, z dne 26. 11. 2009.
15. člen
(uveljavitev tega pravilnika)
Ta Pravilnik začne veljati, ko ga sprejme Skupščina GZ Slovenska Bistrica in petnajsti dan po
objavi na spletni strani GZ Slovenska Bistrica.

