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Temeljni program usposabljanja prostovoljnih  

gasilcevzajema:

- Tečaj za gasilca pripravnika

- Tečaj za operativnega gasilca

- Tečaj za višjega gasilca

- Tečaj za nižjega gasilskega častnika

- Tečaj za gasilskega častnika
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1.Zakon o varstvu pred neravnimi in drugimi

nesrečami. Ur. List RS 64/94, noveliran3.12.2010

2. Zakon o društvih.

Ur. List RS 60/95, noveliran27.7.2009

3. Zakon o gasilstvu.

Ur. List RS 71/93, noveliran113/2005

4. Zakon o varstvu pred požarom.

Ur. List RS 71/93, noveliran3/2007



VIŠJI GASILEC: 

VSEBINAPREDAVANJA:

- Zakon o gasilstvu

- Pravilnik o ugotavljanju zdravstvenih  

sposobnosti operativnih gasilcev

- Pravilnik o vozilih s prednostjo in vozilih  

zaspremstvo



PRIZKUSZNANJA:

a) Preverjanje teoretičnega znanja poteka pisno ali  

ustno pri predavatelju določenega predmeta alipred  

ocenjevalno komisijo. Znanje kandidatov se ocenjuje  

z ocenami od 1 do 5, s poudarkom na opisnem  

ocenjevanju (nezadostno, zadostno, dobro, prav  

dobro, odlično).

Zakon o gasilstvu: 2, 3, 5, 20 in 3 ter 4



b) Praktično znanje se preverja sproti med praktičnimi  

vajami. Inštruktor ocenjuje znanje in veščine opisno:veščino  

je usvojil, veščine ni usvojil, skrajšano: uspešno,neuspešno.

Tečajnik lahko pri vsakem predmetu največ enkratopravlja  

popravni izpit, če pri preverjanju znanja ni bil ocenjen s  

pozitivno oceno. Če popravnega izpita ne opravi, lahko  

ponovno opravlja izpite na naslednjem razpisanem tečaju.  

Tečajnikom se pri ponovnem vpisu na tečaj priznajo že  

opravljeni izpiti v roku štirih let na osnovi predloženega  

potrdila oziroma vpisa o opravljenem predmetu v bazi  

podatkov GZS.

Popravni izpiti pri predmetih se na željo tečajnika lahko  

opravljajo pred ocenjevalnokomisijo.



c) Zaključno preverjanje znanja oziroma zaključni izpit

Zaključno preverjanje znanja opravi ocenjevalna komisija, ki jo  

imenuje organizator tečaja.

Predsednika ocenjevalne komisije imenuje poveljnik Gasilske  

zveze Slovenije. Predsednik ocenjevalne komisije ima odločilni  

glas pri odločitvi o uspešnostitečajnika.

Zaključni izpit je sestavljen iz teoretičnega inpraktičnega dela.  

Teoretični del izpita poteka ustno in zajema vsebine iz vseh  

predmetov. Tečajnik mora pravilno odgovoriti na pet od  

sedmih vprašanj, ki mu jih postavikomisija.



Praktični del izpita poteka na vadbenem poligonu spotrebnimi  

orodji, vozili in opremo. Tečajnik mora z dodeljeno gasilsko  

skupino zaporedoma pravilno izvršiti tri povelja, ki mu jih izda  

predsednik ocenjevalne komisije.

Zaključni izpit predsednik ocenjevalne komisije ocenipisno:  

opravil, ni opravil.

V kolikor tečajnik zaključnega izpita ne opravi vprvem

preizkusu, lahko v okviru istega tečaja največ enkratopravlja  

popravni izpit. V kolikor ne opravi popravnega izpita, lahko  

zaključni izpit ponovno opravlja na naslednjem razpisanem  

tečaju.



2. člen

( definicija gasilstva)

( 1 ) Gasilstvo je obvezna lokalna javna služba, 

katere trajno in nemoteno opravljanje

zagotavljajo lokalne skupnosti in država.

( 2 ) Gasilstvo je humanitarna dejavnost ki se

opravlja v javnem interesu. Izvajanje gašenja,

reševanja in drugih operativnih nalog, ki jih izvaja

gasilstvo ob nesrečah

8. Kaj je definicija gasilstva po Zakonu o gasilstvu?

9. Katere so naloge gasilstva?

10. Katere so naloge lokalnih skupnosti po Zakonu o gasilstvu?

Zakon o gasilstvu Ur. list RS 113/2005



3. člen  

(naloge gasilstva)

(1) Gasilske organizacije opravljajo naloge gašenja in  

reševanja ob požarih, druge, zlasti preventivne  

naloge varstva pred požarom, določene naloge

zaščite in reševanja ljudi ter premoženja ob  

naravnih in drugih nesrečah ter določenestoritve.

Opravljanje storitev ne sme onemogočati  

opravljanja temeljnih nalog gasilskihorganizacij.

(2) Operativnih nalog gasilstva ni mogoče opravljati  

kot pridobitne dejavnosti.



5. člen

(pojmi in njihov pomen)

V tem zakonu uporabljeni pojmi imajo naslednji¬pomen:

1.Gasilec je oseba, ki je član ali delavec gasilskeorganizacije.

2. Prostovoljni gasilec je član prostovoljnega gasilskegadruštva.

3.Poklicni gasilec je delavec v poklicni gasilski enoti ali v  

poklicnem jedru druge gasilske enote oziroma delavec, kiopravlja  

operativne naloge gasilstva v gospodarski družbi, zavodu ali drugi  

organizaciji.



4.Operativni gasilec je oseba, ki poklicno ali prostovoljno  

opravlja operativne naloge gasilstva v formacijskih sestavah  

gasilskih enot, izpolnjuje predpisane psihofizične ter  

zdravstvene zahteve in je strokovno usposobljena za  

opravljanje teh nalog.

5.Operativne naloge gasilstva so gašenje in reševanje ob  

požarih, prometnih, okoljskih oziroma ekoloških in industrijskih  

nesrečah, zaščita in reševanje oseb in premoženja ob naravnihin  

drugih nesrečah, požarna straža ter druge splošne reševalne  

naloge. Operativne naloge gasilstva so tudi preventivne in  

operativne naloge v zvezi z varstvom pred požarom.

6. Intervencija je izvajanje operativnih naloggasilstva.



7.Operativni gasilski načrt je načrt, kiureja obveščanje in

aktiviranje ter delovanje gasilskih enot in je sestavni del načrta  

varstva pred požaromobčine.

8.Sistem obveščanja in aktiviranja gasilcev je del sistema  

opazovanja, obveščanja in alarmiranja na področju varstvapred  

naravnimi in drugiminesrečami.

9.Gasilska zaščitna oprema je oprema za osebno in skupinsko  

zaščito gasilcev pri izvajanju operativnih naloggasilstva.

10.Gasilska reševalna oprema je vsako orodje, napravaali  

sredstvo, ki je izdelano ali pridobljeno z namenom, da se  

uporablja za izvajanje operativnih nalog gasilstva.



11.Gasilska služba je poklicno ali prostovoljnoopravljanje  

operativnih nalog gasilstva.

12.Gasilska enota je poklicna ali prostovoljna enota, kiopravlja  

operativne naloge gasilstva v določenih formacijskih sestavah  

gasilskih enot in izpolnjuje druge pogoje, določenes predpisi.

13.Poklicno jedro je skupina operativnih gasilcev, ki poklicno  

opravlja operativne naloge gasilstva v prostovoljni gasilskienoti,  

določeni z merili za organiziranje in opremljanje gasilskihenot.

14.Formacijske sestave gasilskih enot so s pravili gasilske službe  

določeni seznami funkcionalnih dolžnosti, s katerimi se določajo  

gasilske skupine, oddelke, vode in druge enote za opravljanje  

operativnih nalog gasilstva.



15.Gasilske organizacije so prostovoljna gasilska društva in  

njihove enote, gasilske zveze, poklicne gasilske enote,  

organizirane kot javni zavodi, režijski obrati ali druge  

organizacijske oblike, ki poklicno opravljajo gasilskoslužbo.

16.Prostovoljno gasilsko društvo je humanitarna organizacija, v  

kateri fizične osebe prostovoljno delujejo in opravljajo naloge na  

področju gasilstva, varstva pred požarom in drugimi nesrečamiter  

opravljajo druge dejavnosti, ki so pomembne za razvoj in  

delovanje gasilstva. Člani prostovoljnega gasilskega društva so

lahko tudi pravne osebe, če tako določazakon.



17.Gasilska izkaznica je listina, v kateri so navedeni predpisani  

podatki, in je opremljena s fotografijo, s katero prostovoljni ali  

poklicni gasilec izkaže članstvo v gasilski enoti in gasilski  

organizaciji oziroma dokazuje svojo identiteto, ter joizda Uprava  

Republike Slovenije za zaščito in reševanje za poklicne gasilce, za  

prostovoljne gasilce pa Gasilska zveza Slovenije. Iz gasilske  

izkaznice je razvidno, kdo je operativni gasilec. Kot sestavni del  

gasilske izkaznice se lahko predpiše tudi ustreznaoznaka.

18.Čas za prihod gasilskih enot na kraj nesreče obsega čas od  

prejema klica za aktiviranje gasilske enote, čas prenosa klica, čas,  

potreben za izvoz in prihod gasilcev na kraj nesreče, pri čemerse  

upoštevajo vrsta gasilske enote ter naravne in druge razmere na  

poti do kraja nesreče ter na območju, na katerem se je nesreča  

zgodila.



6. člen

(naloge občine)

(1)Občina v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja 

organiziranost, opremljanje in delovanjegasilstva.

(2)Na podlagi načrta varstva pred požarom občina  

zagotavlja sredstva za:

1.redno delovanje gasilskih enot;

2.gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstvaza  

opazovanje, obveščanje in alarmiranje;

3. vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in ¬opreme;

4.izobraževanje in dopolnilno usposabljanje pripadnikov  

gasilskih enot;



5.gradnjo in vzdrževanje objektov in prostorov zadelovanje  

gasilstva;

6.povračilo škode, ki so jo imeli gasilci pri opravljanjunalog  

gasilstva;

7.povračilo škode, povzročene tretjim osebam, zaradi  

opravljanja nalog gasilstva, iz prvega odstavka 3. člena tega  

zakona;

8.opravljanje drugih dejavnosti gasilskihorganizacij.

(3) Občina zagotavlja opravljanje nalog gasilstva preko  

gasilskih organizacij.



8. člen  

(nalogedržave)

(1) Država na področju gasilstva:

1.ustanovi in zagotovi delovanje gasilske šole za izobraževanje in usposabljanje kadrov vgasilstvu;

2.sofinancira naloge zaščite in reševanja, ki so širšega pomena, zlasti pri nesrečah v prometu, nesrečah z nevarnimi snovmi,  

reševanju na in iz vode ter reševanju v avtocestnih predorih;

3.zagotavlja del sredstev za znanstveno-raziskovalno dejavnost na področju gasilstva ter za razvijanje gasilske zaščitne in  

reševalne opreme;

4.zagotavlja pogoje za delovanje Gasilske zveze Slovenije in Združenja slovenskih poklicnih gasilcev;

5.zagotavlja skladen razvoj gasilstva v državi in zagotavlja pogoje za posodabljanje gasilske zaščitne in reševalne opreme;

6.zagotavlja delovanje sistema obveščanja in alarmiranja na območju države in posameznih geografsko ali kako drugače  

povezanih širših območjih državnega ozemlja.

(2)Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) določi gasilske enote za opravljanje nalog zaščite in reševanja, ki so  

širšega pomena. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje s temi gasilskimi enotami neposredno sklene pogodbe o  

opravljanju nalog zaščite in reševanja, ki so širšega pomena. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje mora pred

sklenitvijo pogodbe obvestiti o tem občinski organ, pristojen za organizacijo javne gasilske službe v občini, na območju katere

gasilska enota deluje.

(3)Minister, pristojen za varstvo pred požarom (v nadaljnjem besedilu: minister), predpiše minimalno osebno in skupinsko  

zaščitno opremo gasilcev, merila za zavarovanje operativnih gasilcev za primer smrti in trajne ali prehodne izgubedelovne

zmožnosti, program ugotavljanja psihofizičnih sposobnosti in program za opravljanje preizkusa znanja operativnih gasilcev, roke  

za periodično ugotavljanje psihofizičnih sposobnosti ter preizkus znanja operativnih gasilcev. Minister v sodelovanju z Gasilsko  

zvezo Slovenije in Združenjem slovenskih poklicnih gasilcev predpiše uniformo, čine in oznake gasilcev ter obliko in vsebino  

gasilske izkaznice. Minister predpiše tudi čase, v katerih morajo gasilske enote, ki so aktivirane v skladu z operativnim gasilskim  

načrtom lokalne skupnosti, priti na kraj nesreče ter merila za požarno pokrivanje posameznih vrstobjektov.

(4)Minister, pristojen za zdravje, v soglasju z ministrom predpiše merila za ugotavljanje zdravstvene sposobnosti operativnih  

gasilcev ter pogoje, ki jih morajo izpolnjevati zdravstveni zavodi oziroma zasebni zdravniki za ugotavljanje zdravstvene  

sposobnosti operativnih gasilcev.

(5) Minister po predhodnem mnenju Gasilskezveze Slovenije in Združenja slovenskih poklicnih gasilcev predpiše tudi pravila

gasilske službe, s katerimi se uredijo zlasti:

1. naloge in odgovornosti gasilcev ter oblike sodelovanja gasilskih organizacij;

2. formacijske sestave gasilskihenot;

3. strokovno usposabljanje gasilcev.



9. člen

(vrste gasilskih enot)

(1)Gasilske enote so poklicne ali prostovoljne, glede naobmočje  

delovanja pa so teritorialne in industrijske.

(2)Gasilske enote so organizirane kot:

1.poklicne gasilskeenote;

2. prostovoljne gasilske enote v gasilskihdruštvih;

3.gasilske enote v gospodarskih družbah, zavodih in drugih  

organizacijah.

(3) Gasilske enote opravljajo svoje naloge v skladu s pravili stroke  

in pravili gasilskeslužbe.



11.c člen  

(gasilskopoveljstvo)

(1) Za zagotavljanje pripravljenosti ter usklajevanjedelovanja

operativnih gasilskih enot v občini se ustanovi gasilskopoveljstvo

občine, ki ga sestavljajo poveljniki prostovoljnih in poklicnih  

gasilskih enot oziroma gasilskih sektorjev na območju občine.  

Gasilsko poveljstvo se v skladu s tem členom ustanovi le v tisti  

občini, v kateri delujejo prostovoljne in poklicnegasilske enote,  

oziroma v tisti občini, v kateri se prostovoljne gasilskeenote

vključujejo v gasilsko zvezo, ki obsega več občin. Gasilsko  

poveljstvo imenuje gasilskega poveljnika občine. V občinah, v  

katerih delujejo poklicne gasilske enote, gasilskegapoveljnika  

občine imenuje župan na predlog gasilskegapoveljstva.

Podrobneje se postopek imenovanja in pristojnosti gasilskih  

poveljstev ter gasilskih poveljnikov občin uredijo s pravili gasilske  

službe.



Predsednik GZS: Janko Cerkvenik Poveljnik GZS: FranciPETEK

Direktor  

URSZR

Darko BUT
Poveljnik ŠCZ RS  

Srečko ŠESTAN



20. člen

(prostovoljno gasilsko društvo)

Na podlagi ocene požarnih in drugih nevarnosti  

ustanovijo občani prostovoljno gasilsko društvo, ki  

opravlja predvsem naslednje naloge:

1.preventivne naloge varstva pred požarom ter druge  

preventivne naloge na področju varstva pred naravnimi in  

drugimi nesrečami;

2.izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ob požarih,  

naravnih in drugih nesrečah;

3.vzgojo gasilske mladine;

4.pomoč občanom na področju varstva pred požarom;

5.druge naloge v zvezi z organizacijo in razvojem  

gasilstva.



Dušan VIŽINTIN,  

VGČ 2. st

Mag. Janez LIPONIK,  

VKGČ 2. st

Predsednik in poveljnik GZKidričevo

Toni DOLENC,  

GČ 2. st

Jožef MURATA,

VGČ 2. st

Člana UO GZS s Podravske  

Regije in regijski poveljnik



24. člen  

(poveljnik)

(1)Poveljnik prostovoljne gasilske enote organizira in vodi  

strokovno delo enote.

(2)Poveljnik prostovoljne gasilske enote zlasti:

1.skrbi za njeno intervencijsko pripravljenost in jo vodi  

med intervencijo;

2.organizira in nadzira strokovno usposabljanje, urjenje in  

kondicijsko pripravljenost pripadnikov enote;

3.skrbi za brezhibnost gasilske zaščitne in reševalne  

opreme.

(3) Način izbire, naloge in pristojnosti poveljnikov  

prostovoljnih gasilskih enot in njihovih namestnikovso  

določene s pravili Gasilske zvezeSlovenije.



26. člen

(zavarovanje prostovoljnih gasilcev)

(1)Prostovoljni gasilec, ki se med intervencijo ali med  

strokovnim usposabljanjem poškoduje ali zaradi

opravljanja nalog med intervencijo zboli, je zavarovanpo  

predpisih o zdravstvenem, pokojninskem in invalidskem  

zavarovanju za primer poškodbe pri delu in poklicne  

bolezni.

(2)Prostovoljnemu gasilcu, ki ni zaposlen ali za katerega je  

to ugodneje, pripada nadomestilo za čas zadržanosti od  

dela zaradi poškodbe pri delu iz prejšnjega odstavkav

višini 100% povprečne mesečne plače na zaposlenega  

delavca v državi v zadnjem mesecu pred nastankom  

poškodbe.



(3)Čas in kraj nastanka poškodbe ugotovivodja

intervencije, na kateri se je gasilec poškodoval, prijavi pa  

se pristojnemu organu.

(4)Če je prostovoljni gasilec med intervencijo ali med  

strokovnim usposabljanjem izgubil življenje, imajo  

njegovi družinski člani pravico do:

1.pokojnine v skladu s predpisi o pokojninskem in  

invalidskem zavarovanju;

2.enkratne denarne pomoči;

3.povračila stroškov prevoza in pogreba.



(5)Če se prostovoljni gasilec med intervencijo ali med  

strokovnim usposabljanjem poškoduje brez svoje krivde  

tako, da je njegov organizem okvarjen najmanj za20%,

ima pravico do enkratne denarne pomoči po predpisiho  

vojaških invalidih.

(6)Vlada določi višino enkratne denarne pomoči, ki ne  

sme biti manjša od 12 povprečnih plač zaposlenih v državi  

v zadnjih šestih mesecih, ter višino povračil.

(7) Gasilska organizacija mora zavarovatioperativne

člane svoje gasilske enote za primer smrti, trajne izgube

splošne delovne zmožnosti in prehodne nezmožnosti za

delo, nastale v nesreči pri gašenju in reševanju, na vajah

ali med šolanjem.



32. člen  

(gasilske zveze)

(1) Prostovoljna gasilska društva se povezujejo v gasilske zveze v skladu z zakonom.

(2) Gasilske zveze opravljajo organizacijske in strokovne naloge gasilstva zlasti v zvezi z:

– načrtnim kadrovanjem in usposabljanjemgasilcev;

– načrtnim in usklajenim razvojem ter opremljanjem gasilskih enot v skladus 

predpisanimi merili;

–načrtovanjem in usklajevanjem uporabe gasilskih enot gasilskih organizacij, kiso

članice zveze;

–povezovanjem med članicami gasilske zveze in občinami na območju, na katerem  

deluje gasilskazveza;

–izvajanjem nalog, ki so jih nanje prenesle država aliobčine;

–drugimi organizacijskimi in razvojnimi nalogamigasilstva.

(3)Gasilske zveze imenujejo poveljnike gasilskih zvez in regijske gasilske poveljnike, ki  

so člani pristojnih štabov Civilne zaščite. Poveljniki gasilskih zvez in regijski gasilski  

poveljniki skrbijo za pripravljenost, organiziranost, opremljenost in usposobljenost  

nižjih poveljstev in gasilskih enot, izvajanje določenih programov usposabljanja ter  

vodijo večje in zahtevnejše intervencije.

(4)Način izbire in pristojnosti poveljnikov gasilskih zvez in regijskih poveljnikovter

drugih gasilskih poveljnikov in njihovih namestnikov se določi s pravili gasilskeslužbe.



33. člen  

(Gasilska zveza Slovenije)

(1)Gasilska zveza Slovenije je najvišja oblika povezovanja  

gasilskih društev in njihovih zvez.

(2)Gasilska zveza Slovenije poleg svojih društvenih nalog  

opravlja tudi naloge, za katere jo pooblasti minister, zlastipa:

1.določene strokovno-tehnične naloge varstva predpožarom;

2.organizacijske in druge naloge, s katerimi se zagotavlja razvoj  

prostovoljnega gasilstva v državi in njegovo mednarodno  

povezovanje z drugimi gasilskimi organizacijami v svetu;

3.izdaja strokovno literaturo o varstvu pred požaromin  

gasilstvu.

(3)Gasilska zveza Slovenije je pravna oseba zasebnega prava.

(4)Organiziranost, naloge in pristojnosti svojih organovdoloči  

Gasilska zveza Slovenije s svojimipravili.



40. člen  

(vodenje intervencij)

(1) Intervencije vodi poveljnik gasilske enote, na območju  

katere je požar ali druga nesreča (vodja intervencije) vskladu  

z zakonom in pravili gasilske službe. Vodja intervencijeje

lahko tudi poveljujoči določeni formacijski sestavi,vodja

izmene, gasilec, posebej usposobljen za vodenje določenih  

intervencij, oziroma gasilec, ki ga pooblasti poveljnik gasilske  

enote. Ukazi in navodila vodje intervencije so obvezni za vse  

gasilce, ki sodelujejo v intervenciji. Posameznik lahko

izvršitev ukaza ali navodila odkloni le, če bi s tem storil  

kaznivo dejanje oziroma če mu je naložena naloga, za katero  

ni usposobljen niti opremljen in jezato neposredno
ogroženo njegovo življenje.
13. Kdo je vodja intervencije in kakšne so njegovenaloge?



44. člen  

(financiranje gasilstva)

(1) Dejavnosti gasilskih enot se financirajo iz:

1. proračuna Republike Slovenije in občine;

2. sredstev zavarovalnic in gospodarskih družb;

3. dohodkov iz lastnih dejavnosti;

4. prispevkov, daril in volil fizičnih in pravnihoseb.

(2) V skladu s tem zakonom se financirajo iz virov iz prejšnjega  

odstavka tudi dejavnosti gasilskih društev in zvez, ki so  

pomembne za razvoj gasilstva.



3) V mesecu požarne varnosti mora posameznik ali pravna  

oseba v poštnem prometu od vsake poštne pošiljke v  

notranjem in mednarodnem prometu, razen za knjige,  

časopise in revije, plačati prispevek v korist Gasilske zveze  

Slovenije za izenačevanje materialne opremljenosti gasilstva  

in spodbujanje mladine za delo v gasilstvu, ki ga obračuna  

organizacija, ki opravlja poštni promet. Višino prispevka,  

način in čas obračunavanja in plačevanja ter morebitne  

oprostitve določi vlada.



Ta pravilnik določa merila

1. člen

za ugotavljanje zdravstvene sposobnosti

pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci

za ugotavljanje zdravstvene sposobnosti

operativnih gasilcev in

zdravstvenih pregledov

operativnih gasilcev.

2. člen

Izvajalci zdravstvenih pregledov po tem pravilniku so javni zdravstveni

zavodi in druge pravne in fizične osebe, ki imajo dovoljenje za

opravljanje dejavnosti medicine dela, prometa in športa.

P  R  A V I L   N I K

o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih  

gasilcev

(neuradno prečiščeno besedilo – GZS,25.9.2015)



3. člen

Zdravstveni pregled za ugotavljanje zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev

obsega:

– anamnezo; – klinični pregled; – elektrokardiografijo; –spirometrijo;

– laboratorijske preiskave krvi (hemogram, krvni sladkor in ob indikaciji jetrni testi)

in urina.

Zdravstveni pregled iz prejšnjega odstavka se opravlja vsako peto leto.

4. člen

Zdravstveni pregled za ugotavljanje zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev, ki

opravljajo najzahtevnejša opravila, za katera je potrebna specialnostnosilec

izolirnega dihalnega aparata, obsega poleg zdravstvenega pregleda iz prejšnjega  

člena tudi naslednje:

– cikloergometrijo;

– oceno vidnih funkcij (visus, forija, fuzija, barvni, globinski in nočni vid);

– preiskavo sluha s šepetom in po potrebiADG;

– psihološki pregled.

Zdravstveni pregled iz prejšnjega člena in zdravstveni pregled iz tega člena, se za  

operativne gasilce, ki opravljajo najzahtevnejša opravila in uporabljajo izolirne  

dihalne aparate, opravlja vsako tretje leto.



5. člen

Ne glede na določbo drugega odstavka prejšnjega člena se  

psihološki pregled opravi le ob prvem pregledu,cikloergometrija  

pa se opravi le ob prvem pregledu in po petinštiridesetem letu  

starosti in to vsakih pet let ali ob indikaciji pri pregledu.

6. člen

Pri zdravstvenem pregledu za operativne gasilce se upoštevajo vsi  

rezultati predloženih izvidov preiskav, ki jih je operativni gasilec  

opravil v zadnjih treh mesecih pred zdravstvenim pregledom po  

tem pravilniku.



P  R  A V I L   N I K

o vozilih s prednostjo in vozilih za spremstvo

1. člen

Ta pravilnik določa vozila s prednostjo in vozila za  

spremstvo, na katerih je dovoljeno namestiti in uporabljati  

naprave za dajanje posebnih svetlobnih in zvočnih znakov,  

vrste teh znakov ter pogoje in način njihoveuporabe.



3. člen

(1) Naprave za dajanje posebnih svetlobnih in zvočnih znakov, ki označujejo vozila s  

prednostjo, je dovoljeno namestiti in uporabljatisamo na:

–vozilih policije,

–vozilih državnih organov, ki se uporabljajo za prevoz varovanih oseb iz uredbe, ki določa

varovane osebe,

–vozilih vojaške policije,

–reševalnih in specialnih vozilih za izvajanje nujne medicinske pomoči, ki se uporabljajo v  

okviru javne zdravstvene službe ter reševalnih vozilih za prevoze pacientov, ki niso nujni in  

jih uporabljajo pravne in fizične osebe, ki imajo za izvajanje prevozov dovoljenje Ministrstva  

zazdravje,

– gasilskihvozilih,

–vozilih carinske službe,

–posebej označenih službenih vozilih cestninskih nadzornikov,

–vozilih Prometnega inšpektorata Republike Slovenije,

–vozilih mobilne enote Veterinarske uprave Republike Slovenije, s katerimi se opravlja  

nadzor prevozov v cestnem prometu,

–posebej označenih specialnih vozilih za prevoz zaprtih oseb Uprave Republike Slovenije za  

izvrševanje kazenskih sankcij, državnega tožilstva in preiskovalne službe sodišča ter

–posebej označenih intervencijskih vozilih civilne zaščite, gorske, jamarske ter podvodne  

javne reševalne službe na ravni države in mobilne enote ekološkega laboratorija, ki se  

uporabljajo za opravljanje nalog iz tega člena.



(2) Posebne svetlobne in zvočne znake na vozilih s prednostjo je dovoljeno

uporabljati samo:

–za izvedbo nujnih nalog, potrebnih za reševanje življenja ali premoženja  

oziroma za preprečitev nastanka velike materialne škode,

–za preprečitev ali odpravo onesnaženja okolja,

–za zavarovanje in ogled kraja prometne ali drugenesreče,

–za odkritje oziroma prijetje storilca prekrška ali za zavarovanje kraja storitve  

prekrška,

–za odkritje oziroma prijetje storilca kaznivega dejanja ali za zavarovanje kraja

storitve kaznivegadejanja,

–za izvedbo nujnih in neodložljivih nalog državnega organa, ki so za delo državnih  

organov strateškega pomena ter

–za izvedbo nalog pri varovanju oseb in objektov.

(3)Na vozilih sprednostjo je dovoljeno uporabljati posebne svetlobne znake tudi

za opozarjanje na nesrečo, zgostitev prometa oziroma zastoj ali druge okoliščine,

ki pomenijo nevarnost zaudeležence cestnega prometa.

(4)Na policijskih vozilih je dovoljeno uporabiti posebne svetlobne inzvočne znake  

tudi za ustavitev vozila, ki vozi prednjim.



III. VOZILA ZA SPREMSTVO??????

4. člen

(1)Naprave za dajanje posebnih svetlobnih in zvočnih znakov, ki  

označujejo vozila za spremstvo, je dovoljeno vgraditi, namestiti in  

uporabljati samo na vozilih, s katerimi policija ali vojaška policija  

opravlja spremstvo iz drugega odstavka tega člena. Pod pogojem iz  

prvega odstavka 6. člena tega pravilnika je dovoljeno vgraditi,  

namestiti in uporabljati naprave za dajanje posebnih svetlobnih  

znakov, ki označujejo vozila za spremstvo, tudi na vozila drugih  

državnih organov, kadar so ta vozila vspremstvu.

(2)Posebne svetlobne in zvočne znake na vozilih za spremstvo je  

dovoljeno uporabljati samo za izvedbo nalog pri spremljanju in  

varovanju določenih oseb ali za izvedbo nujnih nalog pri spremljanju  

posebno pomembnih tovorov ter pri spremljanju in varovanju

prireditev na cesti, ki jih drugače ne bi bilo mogoče zavarovati ali bi  

bilo drugačno varovanje nesorazmerno zahtevno in drago.



8. člen

(1)Vozila s prednostjo morajo biti predpisano označena  

oziroma morajo imeti na bočnih straneh oznako z imenom  

oziroma nazivom lastnika oziroma uporabnika.

(2)Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so lahko  

policijska vozila s prednostjo tudi brez tehoznak.

Vprašanja slušateljev!

HVALA ZAPOZORNOST


