SIMBOLI V GASILSKI ORGANIZACIJI

Gasilski grb

Gasilski znak

Gasilski znak - kapa

Razvili smo ga po osamosvojitvi Slovenije.
Gasilski grb je okrogle oblike. V sredini grba
je gasilski znak, ki je obkrožen z vencem lipovih listov.
listov. Gasilski grb je zlatorumene barve. Gasilski grb
se uporablja na gasilskih prireditvah v skladu s pravili
gasilske službe.

Gasilski znak predstavlja gasilska čelada s
prekrižano baklo in sekirico. Predpisan je v
3. členu Statuta Gasilske zveze Slovenije in
pomeni osnovo pri razvoju simbolov in oznak.
naše gasilske organizacije Je sestavni del,
skoraj vseh oznak in simbolov ki jih
uporabljamo v gasilski organizaciji.
Spada med starejše oznake, ki smo
jih podedovali od naših prednikov.

Tudi ta znak je nastal po osamosvojitvi
Slovenije. Znak je v obliki elipse. Obdan
je z vencem lipovih listov in zapolnjen s
trobojnico iz slovenske zastave, na sredini
znaka za kapo pa je gasilski znak. Znak se
uporablja izključno za gasilska pokrivala.

Logotip Gasilske zveze
Slovenije

Znak mladinskega sveta

Znak gasilske mladine

Logotip Gasilske zveze Slovenije je sestavljen
iz napisa Gasilska zveza Slovenije in grafičnih
dodatkov. Besede so postavljene druga pod
drugo in so v barvah slovenske trobojnice.
Desno od napisa je gasilski znak, pod njim
pa so stilizirani gasilska cev, ročnik in curek
vode, ravno tako v barvah trobojnice.
Logotip Gasilske zveze Slovenije se uporablja
na listinah, dokumentih in tablah
Gasilske zveze Slovenije.
Znak ponazarja gasilca, ki nosi ogenj.
Uporablja s v povezavi z mladinskim
svetom na neuradnih dopisih.

Znak mladih v gasilski v gasilski organizaciji
je predpisan v pravilih o mestu, vlogi in delu
mladih v gasilskih organizacijah. Znak je
okrogle oblike in ponazarja sliko pionirja in
pionirke. Na znaku je napis Gasilska zveza
Slovenije. V polkrogu pa je narisan tudi
lipov list. Ta znak se nosi na kapi in majici,
na oblačilih ter na gasilski uniformi v
skladu s pravili gasilske službe.

Znak DMG

Ta znak ponazarja petelinčka z lestvijo.
Uporablja se na srečanjih društev
Mladi gasilec.

Tekmovalna zastava

Tekmovalna zastava je modre barve v razmerju
dolžina : širina = 2:1. V sredini zastave je
državna tekmovalna značka, ki je postavljena
pokončno na viseči zastavi. Tekmovalna zastava
se uporablja na gasilskih tekmovanjih. Poznamo
člansko in mladinsko tekmovalno zastavo.
Članska zastava ima na sredini člansko državno
tekmovalno značko, mladinska pa mladinsko
tekmovalno značko z veliko črko »M«.

Gasilska zastava

Gasilska zastava je rdeče barve, v razmerju
dolžina : širina = 2:1. V sredini zastave je
gasilski grb, ki je postavljen pokončno na
viseči zastavi. Gasilska zastava se lahko
izobesi na gasilskih prireditvah in
gasilskih objektih.

