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Na podlagi 11. točke drugega odstavka 24. člena Statuta Gasilske zveze Slovenije  je Upravni 

odbor na svojem zasedanju dne 14. 5. 2011 sprejel 

 

 

PRAVILNIK 

O DELOVANJU MLADIH V GASILSKIH ORGANIZACIJAH 

 

1. člen 

   Uvodne določbe 

 

S Pravilnikom o delovanju mladih v gasilskih organizacijah (v nadaljevanju pravilnik) se, v 

skladu z usmeritvami 15. Kongresa in Statutom Gasilske zveze Slovenije (v nadaljevanju 

GZS), ureja mesto, vloga in delo mladih v gasilskih organizacijah. V ta namen se v njem 

urejajo vsa vprašanja, ki pomenijo posebnost pri izvajanju gasilske dejavnosti in njeni 

organiziranosti ter jih posebej ne urejajo zakonski predpisi in splošni akti GZS. 

 

S pravilnikom se priznava in poudarja posebna vloga mladih v prostovoljnih gasilskih 

organizacijah za njihov nadaljnji razvoj ter prostovoljstvo in humanitarno poslanstvo članov 

gasilske organizacije, ki ga prenašajo na mlajše generacije prostovoljnih gasilcev.  

 

V pravilniku uporabljena kratica »PGD« pomeni prostovoljno gasilsko društvo, kratica »GZ« 

pa gasilsko zvezo. Pod pojmom »gasilska organizacija« je mišljena GZS in njene članice: 

PGD in GZ. Pod pojmom »gasilska mladina« so zajeti mladi obeh spolov. V pravilniku se za 

njih uporablja enoten izraz v moškem spolu. 

 

2. člen 

   Položaj mladih v gasilski organizaciji 

 

V splošnih aktih GZS, kot krovni gasilski organizaciji, je urejen tudi položaj mladih. 

Kongresne usmeritve GZS posebej obravnavajo položaj in vlogo mladih za nadaljnji obstoj 

prostovoljnega gasilstva. V ta namen opredeljujejo aktivnosti mladih in naloge gasilskih 

organizacij pri pridobivanju, vzgoji in delu z mladimi.  

 

V Statutu GZS je kot osnovna naloga in obveznost GZS določeno tudi pospeševanje dela 

gasilske mladine.  

 

Mladi so preko svojih predstavnikov vključeni v organe GZS. Na Kongresu zastopa mlade po 

en izvoljen delegat iz vsake gasilske regije, predstavnik mladih pa je tudi eden od članov 

Upravnega odbora. Upravni odbor ima v Statutu posebej določeno nalogo – spremlja delo 

mladine. 

 

3. člen 

      Vključevanje mladih v PGD 

 

PGD vključujejo mlade po postopku in na način, kot ga določa njihov Statut. Sprejemanje 

mladih v članstvo je stalna naloga vsakega PGD. Sprejemu mladih v članstvo morajo PGD 

posvetiti posebno pozornost. Prilagojena mora biti naravi mladih ter spodbuda za 

prostovoljnost in humanitarno gasilsko dejavnost. 
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4. člen 

    Kategorije članov mladih 

 

Mladina se v gasilskih organizacijah glede na starost deli na: 

➢ pionirje od  7. do 11. leta starosti,  

➢ mladince od 12. do 16. leta starosti in 

➢ gasilce pripravnike od 16. do 18. leta starosti. 

 

5. člen 

       Evidenca o gasilski mladini 

 

Ob vstopu v PGD se gasilski mladini do 16. leta starosti izda knjižica pionirja in mladinca. 

Knjižico pripravi in založi GZS, izda pa pristojna GZ.  

 

V knjižico pionirja in mladinca se vpisujejo osnovni podatki o članu, znanjih in opravljenih 

izpitih, priznanja, pohvale in drugi pomembni podatki. Gasilci pripravniki uporabljajo 

gasilsko izkaznico. 

 

PGD vodi mlade v evidenci v programu Vulkan.  

 

Knjižica pionirja in mladinca služi v PGD za identifikacijo na vseh društvenih tekmovanjih, 

tekmovanjih GZ in regijskih tekmovanjih.  Za udeležbo na državnih tekmovanjih se preverja 

še vpis v programu Vulkan.  

 

 

6. člen 

   Mladinski mentorji 

 

Delo z mladimi se v PGD praviloma zaupa članom, ki imajo opravljen tečaj za vodenje 

mladine – mentor mladine ali mentorja mladine I. PGD mora ob sprejemu mladih v gasilske 

vrste seznaniti njihove starše, kdo je mentor njihovemu otroku, mentor pa se je dolžan staršem 

predstaviti.  

 

7. člen 

     Mladinske komisije 

 

V skladu s Statutom se v PGD za delo z gasilsko mladino imenuje mladinska  komisija, ki jo 

sestavljajo mentorji mladine. V GZ sestavljajo mladinsko komisijo predsedniki mladinskih 

komisij iz članov PGD. Mladinsko komisijo gasilske regije sestavljajo predsedniki mladinskih 

komisij iz GZ v gasilski regiji. Predsednika mladinske komisije v regiji izbere regijski svet 

izmed mentorjev mladine v PGD iz regije. Pri GZS deluje Mladinski svet. 

 

Za člana mladinske komisije na katerem koli nivoju in v Mladinski svet pri GZS je lahko 

imenovan oziroma izvoljen le član, ki ima opravljen izpit za mentorja mladine.  

 

8. člen 

      Naloge mladinskih komisij 

 

Mladinske komisije organizirajo dejavnosti za kadrovanje in delo mladih v PGD in GZ. S 

programom dela pospešujejo oblikovanje osebnosti mladih članov; omogočajo njihov 
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vsestranski razvoj za odgovorno delovanje v gasilski organizaciji in družbi; omogočajo 

prostovoljnost, demokratičnost, strpnost in odprtost, ustvarjalnost, usposabljanje in vzgojo, 

sodelovanje mladih in starejših, prijateljstvo in poštenost pri izvajanju nalog; nudijo enake 

možnosti vsem članom znotraj gasilske organizacije in izven nje. 

 

Naloga mladinskih komisij je priprava letnih programov za delovanje mladih, preko katerih 

mladi spoznavajo gasilsko organizacijo, njene naloge, se udeležujejo gasilskih, športnih, 

rekreativnih in kulturnih dejavnosti ter letovanj. Na podlagi usposabljanja in dela se vključijo 

v delovanje PGD ter sodelujejo z mladimi v drugih društvenih organizacijah v kraju.   

  

9. člen 

      Povezovanje gasilskih komisij 

 

Predstavniki mladinskih komisij oziroma Mladinskega sveta GZS sodelujejo s sorodnimi 

mladinskimi organizacijami  na nivoju občine, regije, države ali izven nje.  

 

Predstavniki Mladinskega sveta GZS sodelujejo s Komisijo mladinskih vodnikov pri CTIF, 

Uradom za mladino pri Ministrstvu za šolstvo in šport, Mladinskim svetom Slovenije in 

drugimi gasilskimi komisijami in nevladnimi organizacijami na področju dela z mladimi na 

ravni države in izven nje. 

  

10.  člen 

      Izobraževanje in usposabljanje gasilske mladine 

 

Pionirji, mladinci in gasilci pripravniki opravljajo usposabljanje in izpite v PGD oziroma GZ 

v skladu s sprejetim programom za usposabljanje gasilske mladine. 

 

Kandidat, ki prvič pristopi k opravljanju izpita za pionirja ali mladinca  mora imeti najmanj 6-

mesečni staž v PGD. Poleg tega mora pred izpitom opraviti še naslednje naloge in zadolžitve: 

 

o za pionirja gasilca od 7. do dopolnjenega 11. leta: bronasto preventivno značko in eno od 

predvidenih veščin za pionirja-gasilca (preventivec, plavalec, kolesar); 

 

o za mladinca gasilca od 12. do dopolnjenega 13. leta: srebrno preventivno značko in eno od 

predvidenih veščin za mladinca-gasilca (kurir, arhivar, naravoslovec-gozdar, likovnik); 

 

o za mladinca gasilca od 14. do dopolnjenega 16 leta: zlato preventivno značko in eno od 

predvidenih veščin za  mladinca-gasilca (bolničar, vodič, računalničar, novinar-fotograf); 

o za gasilca pripravnika od 16. do 18. leta: po Posebnih pravilih gasilske službe prostovoljnih 

gasilcev; 

 

o pred vsakim izpitom mora pionir ali mladinec sodelovati na gasilskih vajah v tekočem letu 

(prisotnost beleži mentor) ali na enem od gasilskih tekmovanj. 

 

11. člen 

     Preverjanje znanja in izpiti gasilske mladine 

 

Za preverjanje znanja se imenuje tričlanska komisija, ki jo sestavljajo predsednik, 

izpraševalec in član komisije. 
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Komisijo za pridobivanje veščin in preventivnih značk na predlog mladinske komisije  

imenuje Upravni odbor PGD. 

  

Komisijo za pridobivanje činov-nazivov imenuje Upravni odbor GZ. Kandidat lahko opravlja 

ustni zagovor ali pisni test iz učne snovi za predvideni izpit. 

 

Na podlagi zapisnika o opravljenem izpitu, ki ga izdela organizator tečaja za čine mladih v 

gasilski organizaciji, se izdela seznam kandidatov, ki so uspešno opravili izpit.  Listino o 

opravljenem izpitu izda GZS.  

 

Potrdilo o opravljeni veščini in preventivni znački izda PGD na podlagi zapisnika izpitne 

komisije. 

 

12. člen 

         Gasilska in druga tekmovanja gasilske mladine 

 

Gasilska tekmovanja mladih se izvajajo v skladu s programom dela in veljavnimi razpisi ter v 

skladu s Posebnimi pravili  gasilske službe prostovoljnih gasilcev. Na vseh tekmovanjih se za 

identifikacijo mladih uporablja knjižica pionirja in mladinca v PGD in gasilska izkaznica za 

tekmovalce, ki nastopajo v članskih enotah – za gasilce pripravnike. Tekmovalci morajo biti 

vpisani v gasilski informacijski sistem Vulkan. Mladi na gasilskih tekmovanjih in pri 

dejavnosti gasilske organizacije uporabljajo gasilske delovne obleke.  

 

Mladinske komisije organizirajo tudi druga tekmovanja, namenjena vključevanju mladine, 

druženju, izmenjavi mnenj in izkušenj. 

 

V skladu s programom dela GZS se organizirajo srečanja krožkov »Društva mladi gasilec«, 

gasilski kvizi in tekmovanja v gasilski orientaciji. 

 

13. člen 

      Osnovnošolski krožek »Društvo mladi gasilec« 

 

V skladu z aktivnostmi za pravočasno vključevanje mladih v gasilske vrste se gasilske 

organizacije povezujejo z osnovnimi šolami in spodbujajo ustanavljanje in delovanje krožkov 

»Društvo mladi gasilec«.  

 

Namen delovanja krožkov »Društva mladi gasilec« je seznanjanje osnovnošolcev z delom 

gasilske organizacije in jih navdušiti za včlanitev v PGD.  

 

Vsebina delovanja krožkov »Društva mladi gasilec« je seznanjanje mladih z načini in 

možnostmi vključevanja v gasilsko društveno življenje, z vsebino dela prostovoljnih gasilcev, 

pomenom prostovoljstva in humanitarne dejavnosti, poučiti o preventivnih nalogah s področja 

varstva pred požari in tako prispevati k pridobivanju novih članov PGD in širitvi 

požarnovarnostne kulture.  

 

Gasilske organizacije  nudijo potrebno pomoč in podporo pri delu krožkov »Društva mladi 

gasilec«. 
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14. člen 

Zbori gasilske mladine 

 

Za gasilsko mladino se vsako leto pred Občnim zborom PGD pripravi zbor mladih. Na zboru 

mladi gasilci pregledajo delovanje in program dela za preteklo leto ter pripravijo programe 

dela za tekočega. Na zbor mladih morajo biti povabljeni vsi mladi v PGD.  

 

Na nivoju GZ se vsako leto pred Občnim zborom organizira posvet z usklajevanjem delovanja 

mladinskih komisij PGD, članov GZ. 

 

Na nivoju GZS se najmanj enkrat letno organizira strokovni posvet o delovanju mladih v 

gasilskih organizacijah. 

 

15. člen 

  Končne določbe 

 

Pravila stopijo v veljavo, ko jih sprejme Upravni odbor GZS in osmi (8) dan po objavi v reviji 

Gasilec.  

 

S sprejetjem tega pravilnika se ne uporabljajo več  pravila, ki se nanašajo na delovanje mladih 

v gasilskih organizacijah in so bila sprejeta pred sprejemom tega pravilnika.  

 

                                                      Predsednik Gasilske zveze Slovenije:  

                                                                                          Anton Koren 

 

 

 

 

 

 


