
 
 

SPLOŠNO O GASILSTVU 
 

1. Kaj urejajo Pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev? 

Pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev (PGSPG) podrobneje urejajo posamezna 

vprašanja delovanja prostovoljnih gasilcev, ki se nanašajo na članstvo v prostovoljni gasilski 

enoti, operativno vodenje prostovoljnih gasilskih organizacij, pravice in dolžnosti operativnih 

gasilcev, usposabljanje prostovoljnih gasilcev, uporabo gasilskih oznak, činov in položajnih 

funkcij pri predstavljanju gasilske organizacije ter opravljanju gasilskih nalog, gasilsko zaščitno 

in reševalno opremo ter gasilska tekmovanja prostovoljnih gasilcev. 

 

2. Kaj ureja Zakon o gasilstvu? 

Nalogo, organizacijo in status gasilstva.  

 

3. Kako je gasilstvo definirano skladno z Zakonom o gasilstvu ? 

• Gasilstvo je obvezna lokalna javna služba (javna gasilska služba), katere trajno in nemoteno 

opravljanje zagotavljajo občine in država. 

• Gasilstvo je humanitarna dejavnost, ki se opravlja v javnem interesu. Izvajanje gašenja, 

zaščite, reševanja in drugih operativnih nalog, ki jih izvaja gasilstvo ob nesrečah, je za 

prizadete in ogrožene praviloma brezplačno. 

 

4. Kako je organizirano gasilstvo v Sloveniji? 

V prostovoljnih in poklicnih gasilskih organizacijah 

 

5. Katera organizacija je najvišja oblika organiziranosti prostovoljnega gasilstva? 

Gasilska zveza Slovenije.  

 

6. Kateri so organi GZS? 

• Kongres,  

• Plenum,  

• Upravni odbor, 

• Poveljstvo,  

• Nadzorni odbor,  

• Arbitraža. 

 

7. Kateri so simboli v prostovoljnem gasilstvu? 

Gasilski znak in prapor.  

 

8. 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. 

 

9. Kaj sestavlja gasilski znak? 

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

 

 



 
 

10. Kdo je prostovoljni gasilec? 

Vsak član prostovoljnega gasilskega društva.  

 

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

Izjavo.  

 

12. Ali lahko tujec postane član PGD? 

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

 

13. Kako članom preneha članstvo v PGD? 

• izstop,  

• izključitev, 

• črtanje in / ali 

• smrt.  

 

14. Koliko gasilskih regij je v Sloveniji? 
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15. Koliko gasilskih zvez je v Sloveniji? 

Okrog 120. 

 

16. Koliko prostovoljnih gasilskih društev je v Sloveniji? 

Okrog 1.300. 

 

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

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

 

18. Kaj je prostovoljno gasilsko društvo? 

Prostovoljno gasilsko društvo je humanitarna organizacija, v kateri fizične osebe prostovoljno 

delujejo in opravljajo naloge na področju gasilstva, varstva pred požarom in drugimi nesrečami 

ter opravljajo druge dejavnosti, ki so pomembne za razvoj in delovanje gasilstva. 

 

19. Kdo sestavlja poveljstvo v PGD I. kategorije? 

• poveljnik,  

• namestnik poveljnika,  

• vodje oddelkov in  

• orodjar. 

 

20. Kdo sestavlja poveljstvo v PGD višjih kategorij? 

• poveljnik,  

• namestnik poveljnika,  

• eden ali dva podpoveljnika,  

• pomočniki poveljnika in  

• glavni strojnik. 

 

 

 



 
 

21. Kakšne so pravice in dolžnosti pomočnika poveljnika za naprave za zaščito dihal v 

PGD? 

• skrbi za  vzdrževanje, kontrolo in hranjenje zaščitnih dihalnih naprav in aparatov; 

• opravlja  dopolnilno usposabljanje in vaje z gasilci – nosilci izolirnih dihalnih aparatov; 

• vodi evidenco gasilcev, usposobljenih za delo z izolirnimi dihalnimi aparati ter evidenco   

zaščitnih dihalnih aparatov in naprav; 

• nadzira roke pregledov zaščitnih dihalnih aparatov in skrbi za njihovo redno servisiranje. 

 

22. Kje opravimo registracijo gasilskega društva? 

Na upravni enoti.  

 

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

Statut PGD. 

 

24. 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.  

 

25. Kateri organ voli poveljnika in predsednika PGD? 

Občni zbor.  

 

26. Katere naloge ima poveljnik v gasilskem društvu? 

Skrbi za zakonito in strokovno delo gasilske enote. 

 

27. 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.  

 

28. 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.   

 



 
29. Kdo so člani operativne enote v PGD? 

To so člani gasilskega društva, ki izpolnjujejo z zakonom določene pogoje, so strokovno 

usposobljeni in imajo opravljen izpit za gasilca, zdravstveno in psihofizično sposobni, niso bili 

pravnomočno obsojeni, so stari od 18-63 let (moški) in 18 do 55 let (ženske) ter so vstopili v 

operativno enoto PGD. 

 

30. Kako delimo gasilske enote glede na število članov v enoti? 

• gasilska skupina,  

• zmanjšani oddelek,  

• oddelek,  

• gasilski vod,  

• gasilska četa. 

 

31. Kakšne so formacije gasilskih enot, kako so sestavljene in kaj lahko posamezna 

formacija izvede? 

Skupina 2 – 4 gasilci 
Izvede samostojen napad ali drugo nalogo v 
sklopu gašenja. 

Zmanjšani oddelek 5 – 7 gasilcev 
Izvede dve napadalni skupini iz GVC, GV ali 
hidranta. 

Oddelek 9 – 10 gasilcev 
Izvede tridelni napad – tri napadalne skupine. 
Gasi srednje velik požar. 

Vod 2 – 4 oddelke 
Poleg gasilskih oddelkov ima oddelek za 
reševanje. Gasi velik požar. 

Četa 2 – 4 vodi Gasi in rešuje ob katastrofalnih požarih. 

Brigada 2 – 4 čete 
Gasi ter rešuje ob katastrofalnih požarih in 
drugih elementarnih nesrečah. 

 

32. Kakšna je osnovna ureditev gasilske enote? 

Dvovrstna ureditev. 

 

33. V katero ureditev se razvrstijo gasilci po povelju »zbor«? 

V dvovrstno ureditev. 

 

34. Kdo vodi intervencijo? 

Vodja intervencije.  

 

35. V katerem programu vodja intervencije poroča o intervenciji? 

SPIN. 

 

36. Kaj zajema intervencijska pripravljenost? 

Zajema nenehno urjenje gasilcev in reševalcev, njihovo psihofizično pripravljenost in 

vzdrževanje opreme v uporabnem stanju ter spremljanje varnostnih razmer. 

 

37. Naštej faze intervencije. 

• priprava za izvedbo intervencije; 

• aktivnosti v zvezi z odhodom na intervencijo;  

• izvajanje intervencije; 

• zaključek intervencije. 



 
 

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

Mentor gasilske mladine. 

 

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

Vulkan. 

 

40. Kje na gasilski uniformi nosimo oznake činov? 

Na naramniku.  

 

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

Na levem rokavu.  

 

42. Kako gasilci pozdravljamo? 

Z roko in z obračanjem glave.  

 

43. Po čem se gasilci v uniformah naslavljajo in pozdravljajo? 

Po funkciji in činu. 

 

44. Kaj je povelje in kaj mora vsebovati? 

Povelje je kratka, nedvoumno, pravočasno in ustno izražena zahteva za izvršitev določene 

gasilske naloge ali opravila, ki ga je treba opraviti kot sestavni del operativne gasilske naloge.  

Povelje mora obsegati:  

• navedbo, komu je namenjeno (formaciji, posamezniku);  

• navedbo naloge, potrebne gasilske reševalne opreme in gasilnih sredstev;  

• določitev roka ali časa za izvedbo povelja;  

• varnostna opozorila;  

• po potrebi tudi določitev načina izvedbe naloge, načina uporabe sredstev ali gasilske 

reševalne opreme, logistične oskrbe ter zamenjave moštva, počitka moštva ter drugih 

vprašanj. 


