
GASILSKA ZVEZA  SLOVENIJE -  KOMISIJA ZA PRIZNANJA IN ODLIKOVANJA - TOČKOVNIK 

 

KRITERIJI ZA PRIZNANJA: MATEVŽ HACE, KIPEC GASILEC, PLAKETA GASILCA 

OBKROŽI ali PODČRTAJ 

Ime in priimek kandidata:____________________________________    

Naslov: __________________________________________________       

PGD /PIGD/:_____________________________          kategorija: ________________   

GZ:_____________________________________     

 

Zap
.št. 

KRITERIJ leto vstopa: število let: število točk: skupaj točk: 

1 Leto vstopa v gasilsko organizacijo vsako leto  1 točka   1  

2 Funkcija v PGD oz. PIGD /I. ali II. kategorija/ obdobje: od - do skupno let: število točk:  

-predsednik (za vsako leto 2 točki)   2  

-poveljnik  (za vsako leto 2 točki)   2  

-nam. predsednika (podpredsednik)  (za vsako leto 1 točka)   1  

-nam. poveljnika (podpoveljnik) (za vsako leto 1 točka)   1  

-tajnik (za vsako leto 1 točka)   1  

-predsednik NO, DK (častno razsodišče) (za vsako leto 1 točka)   1  

-predsednik komisije mladina, članice, veterani  (za vsako leto 1 točka)   1  

3 Funkcija v PGD oz. PIGD /III. ali višja kategorija obdobje: od - do skupno let: število točk:  

-predsednik (za vsako leto 3 točke)   3  

-poveljnik (za vsako leto 3 točke)   3  

-nam. predsednika (podpredsednik) (za vsako leto 2 točki)     2  

-nam. poveljnika (podpoveljnik) (za vsako leto 2 točki)     2  

-tajnik (za vsako leto 2 točki)     2  

-predsednik NO, DK (častno razsodišče) (za vsako leto 1 točka)     1  

- predsednik komisije mladina, članice, veterani  (za vsako leto 1 točka)     1  

4 Funkcija v GZ 
št. vključenih PGD in PIGD v GZ v času opravljanja funkcije 

obdobje: od - do 
do 15  

PGD oz .PIGD 

obdobje: od - do 
od 16 do 29 PGD 

oz. PIGD 

obdobje: od - do 
30 in več 

PGD oz. PIGD 

skupaj točk: 

-predsednik (za vsako leto 3,4,5 točk) 3 4 5  
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-poveljnik (za vsako leto 3,4,5 točk) 3 4 5  

-nam. predsednika (podpredsednik) (za vsako leto 2,3,4 točke) 2 3 4  

-nam. poveljnika (podpoveljnik) (za vsako leto 2,3,4 točke) 2 3 4  

-občinski poveljnik, sektorski poveljnik (za vsako leto 2,3,4 točke) 2 3 4  

-tajnik (za vsako leto 2,3,4 točke) 2 3 4  

-člani UO (za vsako leto 1,2,3 točke) 1 2 3  

-člani poveljstva (za vsako leto 1,2,3 točke) 1 2 3  

-predsednik NO (za vsako leto 1,2,3 točke) 1 2 3  

-predsednik DK (častnega razsodišča) (za vsako leto 1,2,3 točke) 1 2 3  

-predsedniki komisij (za vsako leto 1,2,3 točke) 1 2 3  

5 Funkcija v regiji obdobje: od - do skupno let: število točk: skupaj točk: 

-predsedujoči regije (za vsako leto 5 točk)   5  

-poveljnik regije (za vsako leto 5 točk)   5  

-tajnik (za vsako leto 3 točke)   3  

-namestnik predsednika regijskega sveta (za vsako leto 3 točke)   3  

-namestnik regijskega poveljnika (za vsako leto 3 točke)   3  

-predsedniki komisij (za vsako leto 3 točke)   3  

-član regijskega sveta in poveljstva (za vsako leto 2 točki)   2  

6 Funkcija v GZS obdobje: od - do skupno let: število točk: skupaj točk: 

 -predsednik  (za vsako leto 8 točk)   8  

-poveljnik (za vsako leto 8 točk)   8  

-namestnik predsednika, podpredsednik (za vsako leto 6 točk)      6  

-namestnik poveljnika, podpoveljnik (za vsako leto 6 točk)      6  

-predsednik NO (za vsako leto 6 točk)      6  

-predsednik Stalne arbitraže (častnega razsodišča)  (za vsako leto 6 točk)   6  

-člani UO (predsedstva) (za vsako leto 5 točk)   5  

-član poveljstva (za vsako leto 5 točk)   5  

-predsednik komisije oz. sveta za vsako leto 5 točk   5  

-člani NO (za vsako leto 2 točki)   2  



-člani Stalne arbitraže (častnega razsodišča) (za vsako leto 2 točki)   2  

-člani svetov in komisij (za vsako leto 2 točki)   2  

7 Dosežen čin (obkroži dosežen čin) X X število točk: skupaj točk: 

-nižji gasilski častnik  2 točki   2  

-gasilski častnik          4 točke   4  

-višji gasilski častnik    7 točk   7  

-visoki gasilski častnik 10 točk   10  

8 Posebna priznanja specialnosti (vpiši največ tri specialnosti vsaka specialnost 2 
točki) 

X X število točk: skupaj točk: 

    2  

   2  

   2  

9 Odlikovanje za posebne zasluge 
za vsako leto nad 5 let 1 točka 

prejeto leta: skupno let: število točk: skupaj točk: 

  1  

10 Minimalno število točk, ki morajo predlagani doseči priznanje Matevža 
Haceta 

moški            260 
ženske          190 

  

priznanje Kipca 
gasilca 

moški            170 
ženske          120 

  

  priznanje Plaketa 
gasilca 

moški            120 
ženske            80 

  

 

Predsednik regijskega sveta:              SKUPAJ TOČK: _________________ 

_____________________________      žig 

 

                  

OP: V kolikor je kandidat opravljal več funkcij v istem časovnem obdobju, na istem nivoju, se pri točkovanju upoštevajo samo leta in točke za opravljanje najvišje funkcije  

posameznega organizacijskega nivoja gasilske organizacije (kar se je upoštevalo tudi do sedaj). 

Npr. če je kandidat opravljal funkcijo tajnika GZ in je bil istočasno po funkciji tudi član UO GZ – upošteva se samo funkcija tajnika GZ!  


