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Na podlagi 33. in 34. člena Statuta Gasilske zveze Ljubljana ter določil Pravilnika o priznanjih in odlikovanjih 

v gasilskih organizacijah je predsedstvo Gasilske zveze Ljubljana (v nadaljevanju GZL) na svojem zasedanju 
1. aprila 2004 sprejelo ter dopolnilo na skupščini Gasilske zveze Ljubljana dne 16. 3. 2016 

 

 

PRAVILNIK 

O PRIZNANJIH 

GASILSKE ZVEZE LJUBLJANA 

  

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1 . člen 

 

S tem pravilnikom se določajo in podeljujejo priznanja posameznim gasilcem, gasilskim organizacijam, 

oblastnim organom, humanitarnim in drugim gospodarskim organizacijam in zavodom ter osebam za 
zasluge in pomoč pri organizacijski, operativni, materialni in humanitarni krepitvi gasilstva v Ljubljani. 

 

II. VRSTE PRIZNANJ 
 

2. člen 

 

V Gasilski zvezi Ljubljana se podeljujejo naslednja priznanja: 

 

1. Priznanje za razvoj gasilstva v Ljubljani 
2. Častna gasilska sekirica 

3. Priznanje Gasilske zveze Ljubljana l., ll. in lll. stopnje 
4. Listina o častnem članstvu 
5. Listina »častni predsednik, častni poveljnik« 

6. Posebno priznanje za junaško, humano in požrtvovalno pomoč pri reševanju 
7. Plaketa za zasluge in razvoj gasilstva v Ljubljani 

8. Plaketa gasilski zmajček 
9. Mladinsko priznanje 
10. Diplome in zahvalne listine. 

 

3. člen 

 

1. PRIZNANJE ZA RAZVOJ GASILSTVA V LJUBLJANI 

 

Opis priznanja: Priznanje je izdelano iz posebne zlato patinirane zlitine, okrogle oblike premera 40 mm. 
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Na sredini je reliefno prikazan grajski grič z gradom, na dnu sredine je grb GZL, na obodu je napis »Priznanje 

za razvoj gasilstva v Ljubljani«. Priznanje se pripenja s priponko. Hrbtna stran nosi ime in priimek dobitnika 
priznanja ter številko odlikovanja.  

Listina o podelitvi je tiskana na boljšem papirju v grahasto rjavo zelenem odtenku z napisom »Skupščina 

GZL je podelil “nn” iz “PGD” Priznanje za razvoj gasilstva v Ljubljani«, ev. št., datum, podpis predsednika 
in poveljnika. V ozadju listine je natisnjena silhueta pobočja grajskega griča z gradom, na sredini je grb 
GZL. 

Nadomestni znak: Nadomestni znak je belo-zelene barve z miniaturnim grbom GZL, širina je 10 mm, 
dolžina je 33 mm. 

 

2. ČASTNA GASILSKA SEKIRICA 

 

Opis: Sekirica je izdelana iz posebne zlitine rumene barve. lzmere: od konice do vrha sečiva je 15 cm, 

dolžina sečiva je 5 cm, dolžina ročaja je 20 cm, premer ročaja je 2 cm. Sekirica visi na dveh usnjenih ozkih 
pasovih črne barve, ki sta vpeta v ustrezna kovinska obročka. Sekirica je umeščena v rdečo škatlo. 

Na sekirici je na naslovni strani vgraviran napis »v čast in priznanje«, na drugi strani pa »GZ Ljubljana, 

evidenčna št./___« ter ime in priimek nosilca. 

Listina o podelitvi je tiskana na vrednejšem papirju v rjavo rdečem odtenku. Spodnja in desna obroba 
sta v imitirani obžgani izvedbi robov. Leva in zgornja obroba sta v belo-zeleni mestni barvi. Listina je 

opremljena z napisom »Gasilska zveza Ljubljana podeljuje častno gasilsko sekirico “nn” v „čast in priznanje“ 
za delo v gasilstvu, datum podelitve, evidenčno številko, podpisa predsednika in poveljnika GZL«. 

Županu MOL se podeli listino in sekirico z napisom »v čast in opomin«. 

Nadomestni znak je rdeče barve z miniaturno sekirico srebrne barve v sredini, širine 10 mm in dolžine 
33 mm. 

 

3. PRIZNANJE GASILSKEZVEZE LJUBLJANA I., II. in III. STOPNJE  

 

Opis: Priznanje je iz posebne zlitine, okrogle oblike, premera 32 mm, sredina priznanja je reliefno izbočena 
s prikazom grajskega pobočja z gradom in grbom GZL v premeru 24 mm in jo obdaja zeleno emajliran rob 
z napisom »Priznanje gasilske zveze Ljubljana«. Na obrobju je 6 stiliziranih žarkov. Priznanje l. stopnje je 

pozlačeno, ll. stopnje posrebreno in lll. stopnje patinirano v bronu. Priznanja se zapenjajo na trikotnem 
traku belo-zelene barve (levo bela in desno zelena). 

Nadomestni znak je belo-zelene barve, širine 10 mm in dolžine 33 mm. Na sredini je grb GZL v zlati, 

srebrni in bronast izvedbi. 

Listina o podelitvi je tiskana na boljšem papirju v zabrisanem rasterju belo-zeleno-rdeče barve z napisom: 
»GASILSKA ZVEZA LJUBLJANA, Po sklepu predsedstva z dne prejme “nn” priznanje Gasilske zveze Ljubljana 

/ l., ll., lll. /stopnje za večletno prizadevno delo in pomemben prispevek k organizacijski krepitvi in utrjevanju 
prostovoljnih gasilskih društev ter za uspešno prizadevanje na področju požarnega varstva. ev. št./_____. 

Podpisa predsednika in poveljnika«. Na sredini, v spodnjem delu listine, je natis priznanja v rdeči barvi. 
Obroba listine je izvedena v stilizirani izvedbi padajočega slovenskega nageljna in pletenice lipovega lista 
prepletena z barvami slovenske in ljubljanske zastave. Na dnu listine je stiliziran plamen, v sredini v zelenem 

polju je silhueta grajskega griča z gradom. 
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4. LISTINA IN OZNAKA O ČASTNEM ČLANSTVU 

 

Opis: Listina o častnem članstvu je posebej unikatno umetniško oblikovana listina, ki v grafični predstavitvi 
vsebuje elemente mestne identitete Ljubljane in gasilstva ter pisne elemente: ime in priimek dobitnika, 

kratko obrazložitev dodelitve statusa častnega člana, datum dodelitve in podpis predsednika GZL. 

Oznaka dodelitve častnega članstva je izdelana iz v zlatu patinirani zlitini okrogle oblike premera 45 mm. 
V sredini je reliefno oblikovana silhueta grajskega griča z gradom in grbom GZL. 

Na obrobi levo in desno objemata sredino dve pletenici iz lipovega listja in nageljna. Levi venec je prepleten 
s slovensko zastavo, desni z ljubljansko zastavo. Na vrhu obrobe je napis »častni član«. 

Oznaka se pripenja s priponko. 

Nadomestne oznake ni. 

 

5. LISTINA  »ČASTNI PREDSEDNIK, ČASTNI POVELJNIK« 

 

Opis: Listina je posebno umetniško izdelano priznanje, ki vsebuje elemente GZL ter pisne elemente: ime 

in priimek dobitnika, kratka obrazložitev dodelitve častnega naziva, datum podelitve in podpis predsednika 
in poveljnika GZL. 

 

6. POSEBNO PRIZNANJE ZA JUNAŠKO, HUMANO IN POŽRTVOVALNO POMOČ PRI REŠEVANJU 

 

Priznanje je listina, napisana na umetniškem papirju, kjer je obrazloženo dejanje, za katero se posamezniku 
podeljuje to listino. Listina vsebuje podatke o organu in datum sklepa o podeliti, datum podelitve ter podpis 
poveljnika in predsednika GZL. 

 

7. PLAKETA ZA ZASLUGE IN RAZVOJ GASILSTVA V LJUBLJANI 

 

Opis: Plaketa je izdelana iz lahke zlitine patinirane v zlatu, okrogle oblike premera 60 mm. V reliefni obliki 
predstavlja upodobitev zaščitnika gasilcev Florjana nad grajskim gričem z gradom in mestom. Na dnu je 

grb GZL in napis »za zasluge in razvoj gasilstva v Ljubljani«. Plaketa je vgrajena v srebrno patinirano ploščo 
90 x 100 mm ter vložena v škatlico rdeče barve. 

Listina o podelitvi je tiskana na boljšem papirju z rdečo dvojno črtno obrobo v kombinaciji lipovega venca 

in nageljna s slovensko in ljubljansko zastavo. V ozadju je poltisk podobe plakete. 

Napis: »Upravni odbor Gasilske zveze Ljubljana podeljuje “nn” "plaketo" v znak priznanja za prizadevno 
zavzemanje in doseganje rezultatov pri razvoju gasilstva v Ljubljani, datum, ev. št., podpis: predsednik in 

poveljnik«. 

 

8. PLAKETA GASILSKI ZMAJČEK 

 

Opis: Plaketa je izdelana iz lahke zlitine srebrne barve z reliefno upodobljenim zmajčkom v vlogi gasilca z 
brizgajočo cevjo na plamen, v ozadju je upodobitev grajskega grič gradom. Plaketa je okrogle oblike 

premera 60 mm in vdelana na leseno prosojno lakirano naravno podlogo dimenzije 80 x 80 mm. Na dnu je 
pritrjena kovinska ploščica z napisom dobitnika in podeljevalca, ev. št., datum. 
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Listine o podelitvi ni. 

 

9. 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 GZL. 

 

10. DIPLOME IN ZAHVALNE LISTINE 

 

Diplome in zahvalne listine se podeljujejo posameznim gasilcem, gasilskim društvom, gospodarskim 

organizacijam in zavodom ter osebam za zasluge in pomoč pri organizacijski, materialni in operativni krepitvi 
gasilstva v Ljubljani. 

Listina je napisana na umetniškem papirju, kjer so opisane zasluge oziroma dejanje, za katero se diploma 
oziroma listina podeljuje. 

Listino podpišeta predsednik in poveljnik GZL. 

 

III. POGOJI IN KRITERIJI ZA PODELJEVANJE PRIZNANJ IN PODELJEVANJE 
 

4. člen 

 

1. PRIZNANJE ZA RAZVOJ GASILSTVA V LJUBLJANI 

Priznanje za razvoj gasilstva v Ljubljani podeljuje Upravni odbor GZL na skupščini GZL ali drugih gasilskih 
prireditvah gasilcem, ki so s svojim delom in prizadevanji pripomogli v organih in komisijah GZL ter v 
društvih in ob drugih posebnih nalogah ter akcijah k razvoju prostovoljnega gasilstva v Ljubljani. 

Vsakoletno se podeli na osnovi razpisa do dve priznanji.  

Kandidat za to priznanje mora imeti predhodno priznanje GZL I. st. in biti uspešen pri izvajanju nalog v 

vodstvenih organih PGD predvsem pa v organih GZL, ki so pomembna za požarno varnost v mestu Ljubljana.  

 

5. člen 

 

2. ČASTNA GASILSKA SEKIRICA 

 

Častno gasilsko sekirico za življenjsko delo podeli Upravni odbor GZL na predlog poveljstva zaslužnim 
poveljnikom PGD in GZ ter članom poveljstva in drugim operativnim članom, ki so dolga leta delali na 
operativnem področju. Letno se lahko podeli največ eno častno gasilsko sekirico. Kandidat za to 

priznanje mora imeti predhodno priznanje GZL I. st. in biti uspešen pri izvajanju operativnih nalog v PGD, 
predvsem pa v ožjem oziroma širšem poveljstvu GZL. 

Častno gasilsko sekirico se podeli novemu županu ob njegovi izvolitvi na prvi skupščini GZL. 
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6. člen 

 

3. PRIZNANJE GASILSKE ZVEZE LJUBLJANA I., II. in III. STOPNJE 

 

Priznanje GZL podeljuje Upravni odbor GZL za večletno prizadevno delo in pomemben prispevek k 
organizacijski krepitvi in utrjevanju prostovoljnih gasilskih društev, za izreden trud, uspeh in širjenje ideje 
gasilstva, kakor tudi za uspešno prizadevanje na področju požarnega varstva. 

Priznanje se lahko podeli tudi pod enakimi pogoji posameznim tujim državljanom oziroma tujim gasilskim 
organizacijam. 

Kriterij za letne podelitve priznanj za posamezno društvo je število aktivnih polnoletnih članov društva:  

Za društva, ki imajo: 

do 50 članov 1 priznanje 

med 51 in 99 članov največ 2 priznanji 

nad 100 članov največ 3 priznanja 

 

Članice in veterani so všteti v letno kvoto priznanj. 

Ob okroglih jubilejih lahko posamezno društvo prejme ob utemeljenih predlogih dodatno do 5 priznanj. 

 

Podelitev prvega priznanja GZL je članu gasilske organizacije možna po preteku 5-letnega delovanja v 
gasilski organizaciji in dopolnjenih osemnajstih (18) letih, naslednje priznanje (GZL) pa prav tako po 
najmanj petih (5) letih od prejšnjega priznanja oziroma odlikovanja. 

Enak pogoj velja tudi za priznanje »Častna gasilska sekirica« in »Priznanje za razvoj gasilstva v Ljubljani«. 

 

Pri podelitvi se upošteva postopnost podeljevanja priznanj. 

Predlagani kandidat ne more prejeti višjo stopnjo priznanja ali odlikovanja, če nima nižje in če med obema 
podeljenima priznanjema oziroma odlikovanjema še ni poteklo pet let. 

Kandidat, ki je predlagan za prvo odlikovanje GZS ali plamenico GZS MORA imeti že vse tri stopnje 

priznanj GZL. Upošteva se zatečeno stanje. Če ima kandidat že priznanje GZL III. st., mora pred prvim 
odlikovanjem GZS prejeti še II. in I. st. priznanja GZL. 

V kolikor ima kandidat že priznanje GZL I. st., je lahko po preteku petih let predlagan za odlikovanje oziroma 
plamenico GZS III. stopnje. 

 

Kandidat ne more prejeti nižje stopnje priznanja GZL, kot ga je že prejel. 

 

Za vsa priznanja in odlikovanja se upošteva tekoče leto podelitve. 

 

Priznanja našteta v 2. členu, razen točke 6. in 10. se posameznikom oziroma organizacijam podeli samo 
enkrat. 
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7. člen 

 

4. LISTINA IN OZNAKA O ČASTNEM ČLANSTVU 

 

Listino in oznako o častnem članstvu potrjuje Upravni odbor GZL podeljuje pa skupščina GZL gasilcem za 
dolgoletno izjemno uspešno in aktivno delo ter v zahvalo za zelo pomemben osebni prispevek pri razvoju 
gasilstva v Ljubljani. Častni član GZL lahko postane tisti, ki je najmanj pred petimi leti prejel 

„PRIZNANJE ZA RAZVOJ GASILSTVA LJUBLJANI“ ali „ČASTNO GASILSKO SEKIRICO“ in je 
deloval v upravnem odboru oziroma v ožjem vodstvu GZ najmanj en polni mandat. 

Vsako leto se lahko podeli do 2 naziva častnega člana, vendar ne več kot enega na društvo. 

 

8. člen 

 

5.  LISTINA »ČASTNI PREDSEDNIK, ČASTNI POVELJNIK« 

 

Listino o nazivu »ČASTNI PREDSEDNIK, ČASTNI POVELJNIK« podeljuje skupščina GZL predsedniku oziroma 
poveljniku, ki je uspešno opravljal funkcijo predsednika oziroma poveljnika GZL najmanj eno polno  
mandatno obdobje.  

 

9. člen 

 

6. POSEBNO PRIZNANJE ZA JUNAŠKO, HUMANO IN POŽRTVOVALNO POMOČ PRI REŠEVANJU 

 

„POSEBNO PRIZNANJE ZA JUNAŠKO, HUMANO IN POŽRTVOVALNO POMOČ PRI REŠEVANJU“ 
je namenjeno posameznikom, ki so se pri reševanju še posebej izkazali, rešili človeška 
življenja, pomagali in nudili pomoč poškodovancem ob raznih nesrečah ter s svojim 

strokovnim znanjem in prisebnim požrtvovalnim dejanjem preprečili veliko materialno škodo. 
Predloge za to priznanje potrdi poveljstvo GZL, podeli pa se na skupščini GZL. 

 

10. člen 

 

7. PLAKETA ZA ZASLUGE PRI RAZVOJU GASILSTVA V LJUBLJANI 

 

Plaketo za zasluge pri razvoju gasilstva v Ljubljani podeljuje Upravni odbor GZL nosilcem oblastnih funkcij, 

vodjem in članom organov civilne zaščite, organom in članom humanitarnih ter gospodarskih organizacij, 
podjetij in zavodov iz države in tujine, ki so s svojimi prizadevanji in pripravljenostjo izredno prispevali k 
razvoju gasilstva in preventivne dejavnosti na področju požarnega varstva. 
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11. člen 

 

8.  PLAKETA GASILSKI ZMAJČEK 

 

Plaketo gasilski zmajček se podeljuje: mentorjem mladine, vzgojno-izobraževalnim organizacijam, 
posameznikom ter gasilskim in drugim organizacijam, ki so se posebno izkazali pri širjenju preventivne 
požarne vzgoje mladih in usposabljanju istih za naloge gasilstva. Letno se podeli do 3 (tri) plakete. Na 

osnovi internih kriterijev Komisije za mladino GZL predlaga kandidate za prejemnike plakete 
gasilski zmajček. (PREDLOGE PODAJO PGD, KOMISIJA LE PREGLEDA IN POTRDI) 

  

12. člen 

 

9.  MLADINSKO PRIZNANJE 

 

Značko se podeljuje gasilski mladini do 18. leta starosti. Značka se podeli posameznikom za večletno 

prizadevno delo na gasilskem področju ter dosežen uspeh in vložen trud. Priznanje se lahko podeli do 
osemnajstega (18) leta starosti in po poteku najmanj pet (5) let delovanja v gasilski organizaciji, računajoč 
od (7) sedmega leta dalje oziroma od vpisa v matično knjigo društva in računalniško evidenco članstva v 

Vulkanu. Postopnost se upošteva. 

Na osnovi razpisa, ki ga pripravi Komisija za priznanja in odlikovanja GZL, Komisija za mladino GZL na 
podlagi svojih internih kriterijev izbere kandidate za to mladinsko priznanje.  

Letno se podeli do 10 (deset) mladinskih priznanj. 

 

13. člen 

 

10.  DIPLOME IN ZAHVALNE LISTINE 

 

Diplome in zahvalne listine se podeljuje posameznikom in ostalim v znak zahvale za zasluge pri razvoju 
gasilske organizacije ter požarne varnosti ter za delo in prispevek pri izvedbi gasilskih akcij in ob naravnih 

in drugih nesrečah. Diplome se podeljuje tudi gasilskim društvom za izredne uspehe na preventivno- 
operativnem, organizacijsko-gospodarskem področju ter na področju dela z mladimi, članicami in veterani. 

 

14. člen 

 

Komisija za priznanja in odlikovanja GZL posreduje enkrat letno vsem gasilskim društvom razpis za priznanja 

GZL in odlikovanja GZS z navedbo datuma zaključka razpisa. 

 

Predlogi za priznanja GZL in odlikovanja GZS morajo biti komisiji posredovana preko računalniškega 

programa VULKAN do zaključka razpisa. Predlogi morajo biti ustrezno obrazloženi s strani predlagatelja. Če 
predlog nima ustrezne obrazložitve, komisija predlog zavrne oziroma od predlagatelja zahteva dodatno 

obrazložitev. 
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IV. NOSENJE GASILSKIH PRIZNANJ IN ODLIKOVANJ 

 

15. člen 

 

Priznanja in odlikovanja, ki jih podeljuje GZL, se nosijo v skladu s Pravilnikom o priznanjih in odlikovanjih v 
gasilskih organizacijah GZS in Pravili gasilske službe. 

Če je prejemnik priznanja umrl, preden mu je bilo izročeno, se priznanje podeljuje posmrtno. Priznanje 

prevzamejo njegovi najožji družinski člani. 

 

V. OBVEZNOSTI GZL NOSILCEM ČASTNIH NAZIVOV V GZL 

 

16. člen 

 

Ob smrti nosilca častnega naziva se pogrebne svečanosti udeleži praporščak GZL s praporom. GZL pošlje 
svojcem pokojnika sožalje. Predstavnik najožjega vodstva se udeleži žalne seje za pokojnim, ki jo organizira 

PGD, v katerem je bil pokojnik član. Delegacija se udeleži pogrebne svečanosti, njen predstavnik pa, v 
dogovoru z vodstvom PGD, spregovori o pokojnem.  

GZL nosilce častnih nazivov vabi na osrednje proslave in obletnice v organizaciji GZL ter na »volilne« 

skupščine GZL. 

Vse zgoraj naštete obveznosti GZL veljajo tudi za aktualnega predsednika in poveljnika GZL.  

 

VI. EVIDENCA O PODELITVI ODLIKOVANJ IN PRIZNANJ 

 

17. člen 

 

Evidenco o podelitvi odlikovanj in priznanj ter prejemnikov vodi strokovna služba GZL oziroma pristojna 

komisija vključno z evidenco v programu VULKAN. 

 

PGD vodijo evidenco svojih podeljenih priznanj. 

 

VII. KONČNE DOLOČBE 

 

18. člen 

 

Postopek za podelitev priznanj vodi komisija za priznanja pri GZL. Izoblikovan in utemeljen predlog 
predlagateljev na osnovi vsakoletnega razpisa in utemeljenih izjemnih potreb posreduje komisija 
Upravnemu odboru GZL, ki o podelitvi priznanj izreče svoj sklep. 

 

Strokovna služba izvede nabavo priznanj in izpis listin. Vodstvo GZL oziroma PGD določi čas in kraj podelitve. 
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19. člen 

 

Za vse ostale določbe, ki niso zajete v tem pravilniku, velja Pravilnik o priznanjih in odlikovanjih v 
prostovoljni gasilski organizaciji, ki ga je sprejel plenum GZS 21. 3. 2015 in velja od 30. 4. 2015 ter Pravil 

gasilske službe (Ur. l. RS, št. 52/2010 z dne 30. 4. 2010), ki veljajo od 15. 7. 2010. 

 

20. člen 

 

Pravilnik stopi v veljavo v 8 dneh po sprejemu na skupščini GZL. 

 

      

 Predsednik GZL 

                      Maks Zupančič 

 


