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GASILSKIM ZVEZAM 
ČLANOM UPRAVNEGA ODBORA GZS 
ČLANOM POVELJSTVA GZS 
 

Zadeva:  Razpisi za podelitev priznanj Matevža Haceta, Kipca gasilca in Plakete gasilca za 

leto 2021 

 

Na podlagi Pravilnika o priznanjih in odlikovanjih v prostovoljnih gasilskih organizacijah, 

Upravni odbor Gasilske zveze Slovenije objavlja razpise za podelitev priznanj Matevža Haceta, 

Kipca gasilca in Plakete gasilca za leto 2021. 

 

Priznanje Matevža Haceta: 

 

23. člen Pravilnika o priznanjih in odlikovanjih v prostovoljnih gasilskih organizacijah določa:  

Priznanje Matevža Haceta se podeljuje enkrat letno na Plenumih ali Kongresih Gasilske zveze 

Slovenije samo članom gasilske organizacije kot posebno in najvišje priznanje gasilske 

organizacije za izjemne življenjske zasluge, pomembne za razvoj ter napredek gasilske 

organizacije in požarnega varstva v Republiki Sloveniji.  

Poleg pogojev iz 1. odstavka tega člena mora predlagani prejemnik pred tem že prejeti gasilsko 

odlikovanje za posebne zasluge ter izpolniti kriterije in  minimalno število točk, ki jih določi 

Upravni odbor GZS.  

Minimalna starost dobitnikov priznanja je 60 let.  

 

Priznanje Kipec gasilca: 

 

24. člen Pravilnika o priznanjih in odlikovanjih v prostovoljnih gasilskih organizacijah določa: 

http://www.gasilec.net/
mailto:gzslovenije@gasilec.net


2 / 3 

Priznanje Kipec gasilca se podeljuje enkrat letno na Plenumih ali Kongresih Gasilske zveze 

Slovenije članom gasilske organizacije kot posebno visoko priznanje gasilske organizacije za 

življenjsko delo na nivoju gasilskih zvez in regij, pomembnem za razvoj ter napredek gasilske 

organizacije in požarnega varstva v Republiki Sloveniji.  

Priznanje se lahko podeli članu gasilske organizacije, ki je že prejel gasilsko odlikovanje za 

posebne zasluge ter izpolnjuje kriterije in minimalno število točk, ki jih določi Upravni odbor 

GZS.  

Minimalna starost dobitnikov priznanja je 60 let.  

 

Priznanje Plaketa gasilca: 

 

25. člen Pravilnika o priznanjih in odlikovanjih v prostovoljnih gasilskih organizacijah določa: 

Priznanje Plaketa gasilca se podeljuje enkrat letno na Plenumih ali Kongresih Gasilske zveze 

Slovenije članom gasilske organizacije kot posebno visoko priznanje gasilske organizacije za 

življenjsko delo na nivoju prostovoljnega gasilskega društva in gasilske zveze, pomembnem za 

razvoj in napredek gasilske organizacije ter požarnega varstva v Republiki Sloveniji.  

Priznanje se lahko podeli članu gasilske organizacije, ki je že prejel gasilsko odlikovanje za 

posebne zasluge ter izpolnjuje kriterije in minimalno število točk, ki jih določi Upravni odbor 

GZS.  

Minimalna starost dobitnikov priznanja je 60 let.  

 

Za vsa  tri priznanja velja, da mora od podelitve odlikovanja za posebne zasluge miniti najmanj 

5 let, upoštevajoč tudi ostale pogoje iz 39. člena Pravilnika o priznanjih in odlikovanjih v 

prostovoljnih gasilskih organizacijah. 

Gasilska zveza Slovenije vsako leto za vsako posamezno priznanje podeli do tri priznanja za 

člane in do eno priznanje za članice. 

Priznanja Matevža Haceta, Kipec gasilca in Plaketa gasilca se izključujejo – posameznik lahko 

prejme le eno omenjeno priznanje. Predlagani kandidat mora k predlogu podati pisno soglasje. 

Predloge mora obvezno obravnavati regijski svet, ki lahko predlaga oz. da soglasje le enemu 

kandidatu in eni kandidatki za vsako posamezno priznanje. Regijski svet posreduje predlog 

komisiji za priznanja in odlikovanja pri Gasilski zvezi Slovenije. Predlogov posameznikov, PGD 

in gasilskih zvez komisija ne bo obravnavala. Komisija predloge prouči, oblikuje predlog in ga 

posreduje Upravnemu odboru Gasilske zveze Slovenije v potrditev. 
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Rok za predložitev predlogov je 30. april 2021.  

Prosimo, da nam do tega roka posredujete: 

- kopijo predloga, ki je posredovan preko Vulkana 

- izpis matičnega lista iz Vulkana (upoštevajo se samo podatki, ki so vpisani v Vulkan na vseh   

nivojih, PGD, GZ, REGIJA in GZS). 

- mnenje regijskega sveta 

- izpolnjen obrazec –kriteriji za priznanje 

- pisno soglasje kandidata k podanemu predlogu 

Vsa potrdila morajo biti originalna, podpisana in ožigosana. 

 

Nepopolne vloge komisija ne bo obravnavala. 

 

 Predsednik: 

 Janko Cerkvenik 

 


