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PRAVICE IN DOLŽNOSTI PROSTOVOLJNEGA GASILCA

S podpisom pristopne izjave se strinjam, da PGD Mojstrana uporablja moje osebne
podatke za namen delovanja gasilstva. Strinjam se, da PGD Mojstrana na podlagi 3.
odstavka 22. člena Zakona o gasilstvu moje podatke posreduje Gasilski zvezi Kranjska
Gora in Gasilski Zvezi Slovenije, ki jih lahko uporabljata za namene za katere so bili
zbrani.

1.  Po  Zakonu  o  gasilstvu  in  Statutu  gasilske  organizacije  imajo  gasilci
naslednje
    pravice:

• da prostovoljno vstopijo ali izstopijo iz operativne gasilke enote,
• da se strokovno usposabljajo in opravljajo izpite v skladu z dolžnostmi, ki jih

imajo,
• da uporabljajo predpisana osebna zaščitna sredstva,
• da so zavaraovani po predpisih o zdravstvenem, pokojninskem in invalidskem

zavarovanju v primeru poškodbe pri delu in poklicne bolezni,
• da imajo pravico do nadomestila osebnega dohodka v za čas intervencije ali

usposabljanja in
• druge pravice na podlagi predpisov in aktov gasilske organizacije.

2. Po Zakonu o gasilstvu in Statutu gasilske organizacije imajo gasilci
    naslednje dolžnosti:

• pri  opravljanju gasilske službe morajo upoštevati  in  izvajati  povelja  gasilskih
vodij,

• naloge gasilske službe morajo opravljati vestno, požrtvovalno in točno,
• vedno in povsod morajo varovati ugled gasilske organizacije in svoj ugled,
• varovati morajo uradno in poslovno tajnost,
• strokovno in fizično se morajo usposabljati  ter varovati in vzdrževati  gasilsko

opremo,
• med seboj si morajo pomagati in imeti do drugega tovariški odnos in
• opravljati  morajo  tudi  druge  naloge,  sprejete  s  programom  gasilske

organizacije.
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3. Prostovoljni gasilec mora:
• biti seznanjen z dolžnostmi in pravicami pri opravljanju gasilske službe,
• sodelovati pri gašenju in reševanju ob požarih in intervencijah ob naravnih in

drugih nesrečah, pri dežurstvih, na vajah, gasilskih tekmovanjih in tečajih, pri
dopolnilne  strokovnem  usposabljanju,  pri  opravljanju  preventivnih  in  drugih
nalog po navodilih vodij in

• vedeti, da se med opravljanjem dolžnoti nesme oddaljiti od določenega mesta
ali  dolžnosti  brez  odobritve  gasilskega  vodje,  razen,  če  je  ogroženo  lastno
življenje, o čemer mora Tkoj obvestiti svojega vodjo.

4. Izključitev iz društva (Statut PGD Mojstrana)
• Člana društv ase lahko izključi, če huje krši statut in druge gasilske predpise, če

dela proti koristim društva ali, če s svojim objašanjem škoduje ugledu društva,
• če operativni  gasilec  –  prostovoljni  gasilec  ni  aktiven  eno leto,  ga poveljnik

opomno na udeležbo pri aktivnostih in seznani z možnostjo črtanja iz evidence
operativnih članov,

• če član PGD ne daje članskega prispevka (donacije, delovnega prispevka)in se
ne udeležuje aktivnosti društva dve leti,

• člane, ki se ih črta, se mora o tem s sklepom pisno obvestiti. Zoper sklep je
možna pritožba na disciplinsko komisijo društva, ki mora v roku treh mesecev
odločiti o pritožbi, s tem postane sklep dokončen. Vsak član ima pravico v roku
enega  leta  izpodbijati  dokončno  odločitev  organov  društva   pred  pristojnim
sodiščem.


