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PRAVILNIK O DELU OPERATIVNE ENOTE PGD RAKEK 
 

I. PRVO POGLAVJE 

 

SPLOŠNE DOLOČBE 

1. Vsebina in uporaba pravil 

Ta Pravilnik o delu operativne enote PGD Rakek (v nadaljnjem besedilu: pravilnik) ureja pravice, dolžnosti in 
pravila za usposabljanja ter delo gasilcev operativcev v operativni enoti PGD Rakek. 

V teh pravilih uporabljeni izrazi gasilec, operativec, poveljnik in drugi, zapisani v moški slovnični obliki, se 
uporabljajo kot nevtralni za moški in ženski spol. 

2. Seznanitev s pravili 

S temi pravili se morajo gasilci operativci seznaniti ob vstopu v operativno enoto in jih uporabljati ves čas 
opravljanja gasilske službe v funkciji gasilca operativca v PGD Rakek. Seznanitev opravi poveljnik PGD. 
Istočasno se seznanijo s ostalimi veljavnimi zakoni, pravilniki in dokumenti, ki veljajo za vse gasilce v PGD Rakek. 

3. Veljavnost Pravilnika o delu operativne enote v PGD Rakek 

Pravilnik o delu operativne enote v PGD Rakek je obvezen za vse operativce v PGD Rakek. Je interni 
dokument, kateri se uporablja samo v PGD Rakek in ne velja v drugih PGD. Uporablja se skupaj s Pravili gasilske 
službe in Pravili gasilske službe prostovoljnih gasilcev.  

 

II. POGLAVJE 

 

DEFINICIJA ČLANOV V OPERATIVNI ENOTI 

4. Gasilec oeprativec 

   Operativni gasilec je oseba, ki poklicno ali prostovoljno opravlja operativne naloge gasilstva in je strokovno 
usposobljena za te naloge, izpolnjuje predpisane psihofizične in zdravstvene zahteve ter druge pogoje, je 
podpisala pristopno izjavo in ima gasilsko izkaznico. (PGS, 19.člen) 

Operativni gasilec opravlja operativne naloge v gasilstvu. Operativni gasilec: je strokovno usposobljen za gašenje 
in reševanje ter ima opravljen predpisan izpit za operativnegagasilca; ima opravljen preizkus psihofizičnih 
sposobnosti in je zdravstveno sposoben za opravljanje gasilske službe; ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo 
dejanje zoper življenje, telo in premoženje; starost operativnega gasilca je skladna s starostjo, ki jo določa Zakon 
o gasilstvu. (PGSPG, 2.3) 

   Pravice in dolžnosti operativnih gasilcev določa 33., 34. in 35. člen PGS. 

5. Rezervni operativni gasilec 

   Rezervni operativni član je operativni gasilec, ki zaradi zdravstvenih ali drugih razlogov ne more opravljati vseh 
nalog gasilske službe. Rezervni operativni član ni član gasilske operativne enote, lahko pa prostovoljno, glede na 
njegovo zdravstveno in psihofizično sposobnost, občasno opravlja tudi določene operativne naloge gasilske 
službe, ki jih določi gasilski vodja. (PGSPG, 2.4) 

6. Gasilski poveljnik 

   Gasilski poveljnik je nadrejeni gasilec, ki vodi operativno delo gasilske enote in ima pristojnost poveljevanja 
gasilski enoti oziroma posameznim ali večim formacijskim sestavom gasilskih enot. Skrbi za strokovno delo 
gasilske enote. (PGS, 41.člen) 

   Pravice in dolžnosti poveljnikov določa 43. člen PGS ter 4.1. točka PGSPG. 



III. POGLAVJE 

 

MERILA IN UKREPI  

7. Merila za operativnega gasilca v PGD Rakek  

   Glede na dolžnosti operativnega gasilca določene v PGS in PGSPG se za status »operativni gasilec PGD 
Rakek« vpelje še naslednja merila: 

1. 50% prisotnost iz seštevka naslednjih dejavnosti: vaje operative, tehnični dnevi in delovne akcije. 

2. v primeru, da je operativni član tudi prvi posredovalec mora dosegati 50% prisotnost na vajah bolničarjev. Prvi 

posredovalec v PGD Rakek je lahko edino operativni gasilec, kateri opravi usposabljanje za PPO. Prvi 
posredovalec je lahko tudi rezervni operativni gasilec, kateri je dosegel merila za prvega posredovalca. 

8. Ukrepi ob nedoseganju meril 

   V primeru, da operativni gasilec ne doseže zgoraj navedenih zahtevanih meril se ga za dobo enega leta 
prerazporedi v rezervnega operativnega člana. V zadnjem mesecu koledarskega leta se takega gasilca povabi na 
razgovor, kjer lahko utemelji svoje razloge za neizpolnjevanje zahtevanih meril.  
 
   Razgovor z operativnimi gasilci, ki ne dosegajo zahtevanih meril opravi ožje poveljstvo PGD Rakek po 
predhodnem obvestilu. Razgovor vodi poveljnik. V primeru njegove odsotnosi razgovor vodi namestnik poveljnika 
ali član poveljstva, katerega določi poveljnik. Po potrebi lahko poveljnik povabi na razgovor še člane širšega 
poveljstva.  
 
   Rezervni operativni gasilec se ne prijavlja na usposabljanja izvedena s strani GZ in GZS, na intervencijah ne 
opravlja zahtevih nalog, nova osebna varovalna oprema mu ni dodeljena (uporablja starejšo, vendar še ustrezno 
opremo). 

   Če operativni gasilec, ki je tudi prvi posredovalec, ne doseže zahtevanih meril na vajah bolničarjev, se ne sme 
udeležiti obnovitvenega usposabljanja prvih posredovalcev. 

   V primeru, da operativni gasilec ne doseže meril iz 1. točke 7. člena, doseže pa merila iz 2. točke 7. člena, se 
prerazporedi v rezervnega gasilca, kateremu je dovoljeno opravljati naloge PPO. 

9. Veljavnost ukrepov 

   Ukrep velja za dobo enega leta z možnostjo podaljšanja. V prvem letu se status rezervni operativni gasilec ne 
vpiše v Vulkan. V primeru, da se rezervni operativni gasilec tekom tega leta izkaže z doseganjem meril se 
ponovno prerazporedi v operativnega gasilca. Če merila niso dosežena se ukrep podaljša še za eno leto, status 
rezervni operativni gasilec pa vpiše v Vulkan. 

   Po izteku podaljšanega ukrepa in morebitnega ponovnega nedoseganja meril se rezervnega operativnega 
gasilca povabi na sestanek, kjer se mora izreči ali še misli biti operativni gasilec ali pa se mu status spremeni v 
člana PGD – prostovoljnega gasilca. 

 

IV. POGLAVJE 

 
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

5. Začetek veljavnosti 

    Pravilnik o delu operativne enote PGD Rakek začne veljati takoj po sprejemu na seji poveljstva PGD Rakek in 
5 dan po objavi na internetni strani PGD Rakek (www.pgd-rakek.si 

Rakek, 4.1.2019 
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