
GRAFI^NA PREDSTAVITEV
PODOBE GASILSTVA

Grafi~na predstavitev podobe gasilstva je namenjena predvsem poenotenju
oznak in uporabe le-teh pri vsakodnevnem delu v gasilski organizaciji in
njeni notranji ter zunanji predstavitvi. Grafi~no predstavitev je na 32. seji, ki
je bila 30. avgusta 2002 v Kopru, sprejelo predsedstvo Gasilske zveze
Slovenije.

Gasilski znak

Gasilski znak predstavlja gasilska ~elada s prekri`ano baklo in sekirico.
Predpisan je v 3. ~lenu Statuta Gasilske zveze Slovenije in pomeni osnovo pri
razvoju simbolov in oznak na{e gasilske organizacije. Je sestavni del skoraj
vseh oznak in simbolov, ki jih uporabljamo v gasilski organizaciji. Spada med
starej{e oznake, ki smo jih podedovali od na{ih prednikov.

Gasilski grb

Razvili smo ga po osamosvojitvi Slovenije. Gasilski grb je okrogle oblike. V
sredini grba je gasilski znak, ki je obkro`en z vencem lipovih listov. Gasilski
grb je zlatorumene barve. Gasilski grb se uporablja na gasilskih prireditvah v
skladu s pravili gasilske slu`be.



Znak za kapo

Tudi ta znak je nastal po osamosvojitvi Slovenije. Znak je v obliki elipse.
Obdan je z vencem lipovih listov in zapolnjen s trobojnico iz slovenske
zastave, na sredini znaka za kapo pa je gasilski znak. Znak se uporablja
izklju~no za gasilska pokrivala.

Gasilski prapor

Gasilski prapor je opredeljen v 3. ~lenu Statuta Gasilske zveze Slovenije.
Izdelan je iz rde~e svilene tkanine in obrobljen z zlato vrvico. Prva stran
prapora in napis na drugi strani sta predpisana, podoba na drugi strani
prapora pa je prepu{~ena gasilski organizaciji. Prapor je na lesenem drogu,
vi{ine 3 m. Vrh droga je okovan z medenino v obliki bakle. Razvitje in
uporaba prapora sta opredeljena v pravilih gasilske slu`be.

Gasilski prapor Gasilska zastava

Gasilska zastava je rde~e barve, v razmerju dol`ina : {irina = 2:1. V sredini
zastave je gasilski grb, ki je postavljen pokon~no na vise~i zastavi. Gasilska
zastava se lahko izobesi na gasilskih prireditvah in gasilskih objektih.



Tekmovalna zastava

Tekmovalna zastava je modre barve v razmerju dol`ina : {irina = 2:1. V
sredini zastave je dr`avna tekmovalna zna~ka, ki je postavljena pokon~no na
vise~i zastavi. Tekmovalna zastava se uporablja na gasilskih tekmovanjih.
Poznamo ~lansko in mladinsko tekmovalno zastavo. ^lanska zastava ima na
sredini ~lansko dr`avno tekmovalno zna~ko, mladinska pa mladinsko
tekmovalno zna~ko z veliko ~rko »M«.

Logotip Gasilske zveze Slovenije

Logotip Gasilske zveze Slovenije je sestavljen iz napisa Gasilska zveza
Slovenije in grafi~nih dodatkov. Besede so postavljene druga pod drugo in so
v barvah slovenske trobojnice. Desno od napisa je gasilski znak, pod njim pa
so stilizirani gasilska cev, ro~nik in curek vode, ravno tako v barvah
trobojnice. Logotip Gasilske zveze Slovenije se uporablja na listinah,
dokumentih in tablah Gasilske zveze Slovenije.

Znak pripadnosti PGD, GZ, GZS

Znak je opisan v pravilih gasilske slu`be. Nosi se na desnem rokavu gasilske
delovne obleke in gasilske uniforme. Znak je namenjen prepoznavanju
pripadnosti ~lana posamezni gasilski organizaciji. Zato je na znaku navedeno
ime prostovoljnega gasilskega dru{tva ter grb in ime ob~ine, pod znakom pa
je dodan tudi polkro`ni trak z imenom gasilske zveze.
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Funkcijska oznaka ~astnega
poveljnika in predsednika

Polo`ajna oznaka funkcije ~astnega poveljnika ali predsednika je v osnovi
enaka obi~ajni polo`ajni oznaki funkcije, s to razliko, da ima dvojni rob v
barvi obrobe znaka. Robova sta medsebojno oddaljena za eno {irino roba.
Vmesni del med robovoma pa je v barvi osnovne oznake funkcije rde~e ali
modre barve. Funkcijsko oznako nosi ~astni poveljnik ali predsednik, ki je
imenovan na pristojnem organu PGD, GZ ali GZS.

~astni poveljnik

~astni predsednik



Oznaka gasilskega veterana

Oznaka gasilskega veterana je v obliki dveh lovorovih vejic. Nosi se nad
spodnjim robom levega rokava. Oznako gasilskega veterana lahko nosi
gasilec, ki je izpolnil pogoje, dolo~ene s statutom Gasilske zveze Slovenije in
pravili gasilske slu`be.
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Oznaka na vratih gasilskega vozila

Oznaka na vratih gasilskega vozila je dolo~ena v tipizaciji gasilskih vozil.
Sestavljena je iz gasilskega znaka, ki ga v spodnjem delu prekriva grb
ob~ine. Nad znakom je napis PGD, pod znakom pa ime dru{tva. Velikost in
vrsta pisave sta dolo~ena v tipizaciji.

Oznake ~inov, polo`ajnih funkcij in
nazivov specialnosti

^ini, polo`aji in nazivi specialnosti ter njihove oznake so dolo~eni v pravilih
gasilske slu`be. Oznake so povezane z gasilsko usposobljenostjo in s funkcijo,
ki jo posamezni gasilec opravlja. Pravico do no{enja posamezne oznake ima
gasilec, ki je uspe{no opravil posamezno usposabljanje in je bil imenovan z
ustrezno odlo~bo.

Oznake ~inov

GASILEC
PRIPRAVNIK

GASILEC
II. STOPNJE

GASILEC

GASILEC
I. STOPNJE

MLADINEC GASILEC

MLAJ[I PIONIR GASILEC

STAREJ[I PIONIR GASILEC



Oznake ~inov

GASILSKI ^ASTNIK
II. STOPNJE

GASILSKI ^ASTNIK
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NI@JI GASILSKI ^ASTNIK
II. STOPNJE
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Oznake ~inov

VI[JI GASILSKI ^ASTNIK
II. STOPNJE

VI[JI GASILSKI ^ASTNIK
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I. STOPNJE

VI[JI GASILSKI ^ASTNIK
II. STOPNJE ORGANIZACIJSKE SMERI

VI[JI GASILSKI ^ASTNIK
ORGANIZACIJSKE SMERI

VI[JI GASILSKI ^ASTNIK
I. STOPNJE ORGANIZACIJSKE SMERI

Oznake ~inov

VISOKI GASILSKI ^ASTNIK
II. STOPNJE

VISOKI GASILSKI ^ASTNIK
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Oznake polo`ajnih funkcij
za opravljanje operativnih nalog v gasilstvu

^LAN GASILSKEGA DRU[TVA DESETAR

VODJA ENOTE IN PODPOVELJNIK
GASILSKEGA DRU[TVA

POVELJNIK GASILSKEGA DRU[TVAPIONIR - MLADINEC
DESETAR



Oznake polo`ajnih funkcij
za opravljanje operativnih nalog v gasilstvu

POVELJNIK SEKTORJA

OB^INSKI POVELJNIK

OB^INSKI PODPOVELJNIK

^LAN POVELJSTVA
GASILSKE ZVEZE

PODPOVELJNIK GASILSKE ZVEZE

POVELJNIK GASILSKE ZVEZE

Oznake polo`ajnih funkcij
za opravljanje operativnih nalog v gasilstvu

POVELJNIK GZS

PODPOVELJNIK GZS

REGIJSKI POVELJNIK IN
POMO^NIK POVELJNIKA GZS

Oznake polo`ajnih funkcij
za organizacijske naloge
v gasilskih organizacijah

PODPREDSEDNIK IN TAJNIK
PGD

PREDSEDNIK PGD

^LAN UPRAVNEGA ODBORA PGD
IN ^LAN DRUGIH VOLJENIH

ORGANOV PGD

^LAN PREDSEDSTVA
GASILSKE ZVEZE IN ^LAN DRUGIH

VOLJENIH ORGANOV GASILSKE ZVEZE

PODPREDSEDNIK IN TAJNIK
GASILSKE ZVEZE

PREDSEDNIK GASILSKE  ZVEZE

Oznake polo`ajnih funkcij
za organizacijske naloge
v gasilskih organizacijah
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ORGANOV PGD
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Oznake za nazive specialnosti

UPORABNIK
DIHALNEGA APARATA

UPORABNIK
RADIJSKIH POSTAJ

UPORABNIK
RADIJSKIH POSTAJ

IN[TRUKTOR

RE[EVALEC OB
NESRE^AH Z NEVARNIMI

SNOVMI

IN[TRUKTOR

RE[EVALEC
NA VODI
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NA VODI

IN[TRUKTOR

STROJNIK BOLNI^AR

Oznake za nazive specialnosti

MENTOR MENTOR I MENTOR II

VODJA ^LANIC

TEHNI^NI
RE[EVALEC

GODBENIK

INFORMATIKSODNIK GASILSKIH IN
GASILSKO[PORTNIH

DISCIPLIN

PREDAVATELJ

MENTOR MENTOR I MENTOR II




