
 
 

SPLOŠNO O GASILSTVU 
 

1. Kaj ureja Zakon o gasilstvu? 

Nalogo, organizacijo in status gasilstva.  

 

2. Kako je organizirano gasilstvo v Sloveniji? 

V  prostovoljnih in poklicnih gasilskih organizacijah 

 

3. Katera organizacija je najvišja oblika organiziranosti prostovoljnega gasilstva? 

Gasilska zveza Slovenije.  

 

4. Kateri so simboli v prostovoljnem gasilstvu? 

Gasilski znak in prapor.  

 

5. Kaj je gasilski prapor? 

To je simbol v prostovoljnem gasilstvu. Izdelan je iz svilene tkanine in obrobljen z zlato vrvico. 

Na njem so izvezeni simboli društva. Uporablja se ob svečanih dogodkih in za predstavitev 

društva. 

 

6. Kaj sestavlja gasilski znak? 

Gasilska čelada in za čelado prekrižani levo bakla oz. desno gasilska sekirica.  

 

7. Kdo je prostovoljni gasilec? 

Vsak član prostovoljnega gasilskega društva.  

 

8. Kaj podpiše prostovoljni gasilec ob vstopu v gasilsko enoto? 

Izjavo.  

 

9. Ali lahko tujec postane član PGD? 

Da, pod enakimi pogoji, kot veljajo za slovenske državljane. 

 

10. Kako članom preneha članstvo v PGD? 

• izstop,  

• izključitev, 

• črtanje in / ali 

• smrt.  

 

11. Koliko gasilskih regij je v Sloveniji? 

17  

 

12. Koliko prostovoljnih gasilskih društev je v Sloveniji? 

okrog 1.300  

 

13. Zakaj je dobro večje število gasilskih društev, še posebej izven mest? 

Skrajša se čas za prihod do požara pri razloženih (raztresenih) vaseh 

 

 



 
 

14. Kje opravimo registracijo gasilskega društva? 

Na upravni enoti.  

 

15. Kateri je temelji akt PGD in ureja njegovo delovanje? 

Statut PGD. 

 

16. Kaj je statut društva? 

To je listina, ki določa:  

• ime in sedež društva,  

• namen in naloge,  

• način včlanjevanja in prenehanja članstva,  

• organe društva in njihovo sestavo ter način volitve organov,  

• pravice in dolžnosti,  

• zastopanje društva,  

• financiranje,  

• način prenehanja,  

• način zagotavljanja javnosti del.  

 

17. Kateri organ voli poveljnika in predsednika PGD? 

Občni zbor.  

 

18. Kdo je gasilec pripravnik? 

Je član PGD v starosti od 16 do 18 let oz. nad 18 let v času strokovnega usposabljanja in 

priprave za operativnega gasilca.  

 

19. Kdo je operativni gasilec? 

Je 

• član gasilskega društva, ki izpolnjuje z zakonom določene pogoje, 

• strokovno usposobljen in ima opravljen izpit za gasilca,  

• zdravstveno in psihofizično sposoben.  

 

Poleg tega: 

• ni bil pravnomočno obsojen 

• in je star med 18 in 63 let oziroma stara med 18 in 55 let.   

 

20. Kdo je v društvu odgovoren za delo z gasilsko mladino? 

Mentor gasilske mladine. 

 

21. Kako se imenuje informacijski sistem za vodenje evidenc prostovoljnih gasilcev? 

Vulkan. 

 

22. Kje na gasilski uniformi nosimo oznake činov? 

Na naramniku. 

 

23. Na katerem rokavu delovne obleke nosimo znak pripadnosti gasilski organizaciji? 

Na levem rokavu. 

 



 
 

24. Kako gasilci pozdravljamo? 

Z roko in obračanjem glave.  

 


