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NAVODILA ZA IZVEDBO GASILSKE PARADE OB 150. OBLETNICI GASILSTVA NA 

SLOVENSKEM, 8. SEPTEMBRA 2019 V METLIKI 
 

Zbor gasilcev in gasilskih vozil za sestavo parade je ob 14:00 uri na CESTI BRATSTVA IN 
ENOTNOSTI (čelo parade pri Zdravstvenem domu Metlika, Cesta bratstva in enotnosti 71). 
Redarska služba bo skrbela za usmerjanje avtobusov in vseh sodelujočih gasilskih vozil.  
Zborno mesto za posamezni ešalon bo določeno s tablo na kateri bo pisalo za kateri ešalon 
gre ( npr. Belokranjska regija, Celjska regija ITD.). 
Avtobusi bodo ob vstopu v mesto od redarske službe prejeli napotke za izstopanje moštva in 
parkiranje avtobusov.  
Parada se bo začela točno ob 15:00 uri in bo potekala po CESTI BRATSTVA IN 
ENOTNOSTI v nadaljevanju do prireditvenega prostora za gasilskim domom PGD Metlika. 
Vozila v paradi se razvrstijo po tipih kot to določa načrt parade. Razdalja med posameznimi 
vrstami vozil naj bo 15 metrov.   
 
Še enkrat poudarjamo, da je potrebno slediti navodilom redarske službe, ki bo zadolžena za 
ustrezno usmerjanje in dajanje navodil. 
 
Častna tribuna bo postavljena ob Cesti bratstva in enotnosti pred križiščem z Cesto XV. 
brigade na levi strani v smeri parade zato se izvaja pozdrav na levo. 10 metrov pred 
prihodom do tribune vodja ešalona poveljuje »Častni pozdrav na levo«, po 10 metrih mimo 
tribune poveljuje »mirno«. Goste na častni tribuni pozdravlja z roko le vodja ešalona. V 
ešalonih skrajno leva kolona gasilcev v vrstah gleda naravnost, ostali s pogledom na levo 
pozdravijo goste na častni tribuni. Nosilci praporov v ešalonu praporov nosijo prapore na 
rami Ob mimohodu častne tribune na povelje vodje ešalona »pozdrav na levo« prapore 
nagnejo naprej pod kotom 45 º in drog prapora prislonijo na desni bok. 
 
Častno tribuno pozdravi samo vodja motoriziranega dela parade, kateremu odzdravijo 
iz častne tribune. Vozniki vozil in spremljevalci so oblečeni v delovne obleke z kapo 
ter ne pozdravljajo častne tribune in jim iz častne tribune tudi ne odzdravljajo.  
Vozila, ki sodelujejo v paradi, med vožnjo ne smejo uporabljati modrih luči in zvočnih 
opozorilnih signalov. 
 
Vsa vozila, ki so udeležene v paradi, se po prihodu do prireditvenega prostora odpeljejo do 
parkirnega prostora la levi strani (v smeri vožnje) ob prireditvenem prostoru.  
 
Na prireditvenem prostoru bo potekal zbor in postroj vseh udeležencev (ešalonov) parade. 
Po končani prireditvi sledi odhod vseh ešalonov mimo tribune. Ob mimohodu ešaloni izvajajo 
častni pozdrav na desno. Vsi ešaloni se po izhodu ešalona umaknejo iz odhodnih poti, da ne 
bodo onemogočali izhoda drugih ešalonov iz stadiona. 
 
Parado bodo sestavljali gasilci iz vseh 17 gasilskih regij. 
 
Udeleženci parade morajo biti oblečeni in opremljeni v skladu z veljavnimi Pravili gasilske 
službe.  
 
Vodstvo parade, nosilci gasilskega znaka, nosilci praporov in častni vod morajo imeti bele 
rokavice, srebrno gasilsko čelado (Veplas ali aluminijasto) in gasilski pas. 
Vodje ešalonov so uniformirani kot gasilci v ešalonu. 
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Ešaloni regij so sestavljeni iz največ 216 gasilcev. Razvrstitev v ešalonih je kolona po 4. 
 
 
SESTAVA EŠALONA REGIJE 
 

1. Ešalon vodi gasilski regijski poveljnik (poveljuje), ki je 5 korakov za zadnjim 
pripadnikom predhodnega ešalona 

2. 5 korakov za njim sledijo poveljniki gasilskih zvez 
3. 5 korakov za njimi gredo članice in člani – v ospredju višji in visoki gasilski častniki oz. 

častnice (v uniformah, razpored po velikosti – mešane vrste), sledijo ostali člani in 
članice (v uniformah, razpored po velikosti – mešane vrste), odmik med posameznimi 
vrstami – razdalja iztegnjene roke 

 
(isti sistem razvrščanja se uporabi tudi pri ešalonu članic in mladine) 
 
Ešaloni gasilcev bodo v paradi razporejeni po naslednjem vrstnem redu: 
 

EŠALON PRAPOROV ŠTEVILO PRAPOROV 
V EŠALONU PRAPOROV 

EŠALON GASILSKE MLADINE  

EŠALON ČLANIC GZS  

EŠALON CELJSKE REGIJE 10 

EŠALON DOLENJSKE REGIJE 11 

EŠALON GORENJSKE REGIJE 16 

EŠALON KOROŠKE REGIJE 4 

EŠALON REGIJE LJUBLJANA I 13 

EŠALON REGIJE LJUBLJANA II 11 

EŠALON REGIJE LJUBLJANA III 9 

EŠALON MARIBORSKE REGIJE 6 

EŠALON NOTRANJSKE REGIJE 6 

EŠALON OBALNO – KRAŠKE REGIJE 6 

EŠALON PODRAVSKE REGIJE 13 

EŠALON POMURSKE REGIJE 29 

EŠALON POSAVSKE REGIJE 9 

EŠALON SAVINJSKO – ŠALEŠKE REGIJE 9 

EŠALON SEVERNO PRIMORSKE REGIJE 6 

EŠALON ZASAVSKE REGIJE 4 

EŠALON BELOKRANJSKE REGIJE 54 

EŠALON GASILSKE DEJAVNOSTI  

EŠALON ENOT ZiR  

EŠALON VOZIL  

 
 
EŠALON ČLANIC GASILSKE ZVEZE SLOVENIJE 
Članice bodo v paradi imele svoj ešalon. V ešalonu članic Gasilske zveze Slovenije se 
pričakuje 200 udeleženk (11-13 članic iz vsake regije), oblečenih v gasilske uniforme. Ostale 
članice pa se pridružijo ešalonu svoje regije. 
Ešalon vodi predsednica sveta članic Gasilske zveze Slovenije. 
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EŠALON GASILSKE MLADINE 
Ešalonu mladine bodo sestavljali mladi iz Dolenjske regije z dopolnitvami iz Belokranjske 
regije. Ešalon vodi predsednica mladinskega sveta Gasilske zveze Slovenije. Mladina je v 
ešalonu oblečena v delovne uniforme (hlače, bluza, kapa). 
 
EŠALON GASILSKE DEJAVNOSTI 
Ešalon predstavitve gasilske dejavnosti sestavljajo gasilci GZ Novo Mesto, Severno 
primorske, Obalno kraške in Posavske regije. Gasilci, ki sodelujejo v ešalonu nosijo tipizirane 
gasilske zaščitne obleke in kombinezone ter uporabljajo različno gasilsko zaščitno in 
reševalno opremo. 
 
EŠALON PRAPOROV 
Ešalon praporov sestavljajo vsi prapori, ki se običajno razporejajo v ešalone regij. Ešaloni 
regij bodo na paradi brez praporov saj se le ti v skladu z načrtom parade razporedijo v 
ešalon praporov. 
Ešalon praporov bo vodil član poveljstva Gasilske zveze Slovenije. Vsi prapori se tako 
zberejo na predvidenem mestu za formiranje ešalona kot to določa načrt parade. Prapori 
gasilskih zvez se razporedijo na levem krilu ešalona. 
Ešalon praporov ob zaključku na stadionu na povelje »S pohodnim korakom naprej« zapusti 
stadion mimo tribun (pozdrav) in se zunaj stadiona usmeri na mesto za razpustitev ešalona. 
Ravno tako se na mesto za razpustitev usmerijo tudi vsi nosilci zastav, gasilskega znaka ter 
prapora Gasilske zveze Slovenije in prapora Gasilske zveze Metlika ter mladinskega prapora 
GZS in častni vod (odhod s stadiona je v istem zaporedju kot prihod). 
 
EŠALON SIL ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ: 
Na čelu ešalona bo vodja ešalona, kateremu sledi zastava CZ, njej pa prapori organizacij 
oziroma društev in drugih nevladnih organizacij. V nadaljevanju se oblikuje ešalon s štirimi 
(4) pripadniki v vrsti, po globini ni omejitve. Vsi pripadniki posamezne službe/organizacije 
morajo biti enotno opremljeni - v uniformah/delovnih oblačilih enote oz. svoje organizacije, ki 
jo predstavljajo. 
  
Za ešalonom sil zaščite in reševanja bo predvidoma ešalon gasilske tehnike, kateri bo sledil 
ešalon tehnike Sil za ZRP. 

  
Vsaka služba/organizacija v ešalon zagotovi praporščaka, voznika in najmanj 4 pripadnike, 
posamezne službe pa tudi službena vozila (z opremo), in sicer: 

1. Civilna zaščita (do 30 pripadnikov CZ in delavcev URSZR – regija in država, Celje, 
Brežice, N. Mesto). 

2. Gorska reševalna služba (GRS) zagotovi praporščaka in prapor, 4 pripadniki in vozilo 
GRS z voznikom (6 oseb); 

3. Jamarska reševalna služba (JRS) zagotovi praporščaka in prapor, 4 pripadniki in 
vozilo JRS z voznikom (6 oseb); 

4. Podvodna reševalna služba (PRS) zagotovi praporščaka in prapor, 4 pripadniki in 
vozilo PRS z voznikom ter s čolnom na prikolici (6 oseb); 

5. Rdeči križ Slovenije (RKS) zagotovi praporščaka in prapor, 4 pripadniki in vozilo RKS 
z voznikom (v kolikor je možno) (6 oseb); 

6. Kinološka zveza Slovenije (KZS) zagotovi praporščaka in prapor, 4 pripadniki s psi in 
vozilo KZS z voznikom ter prikolico za pse (6 oseb); 

7. Zveza vodnikov reševalnih psov Slovenije (ZVRPS) zagotovi praporščaka in prapor, 4 
pripadniki s psi in vozilo ZVRPS z voznikom ter prikolico za pse (6 oseb); 
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8. Zveza tabornikov Slovenije (ZTS) zagotovi praporščaka in prapor ter 4 pripadniki (5 

oseb); 
9. Zveza Slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (ZSKSS) zagotovi praporščaka in 

prapor ter 4 pripadniki (5 oseb); 
 
Za ešalonom sil zaščite in reševanja bo predvidoma ešalon gasilske tehnike, kateri bo sledil 
ešalon tehnike Sil za ZRP. 
 
Vsi vodje ešalonov morajo pred začetkom parade vodstvu parade podati natančne podatke 
o udeležencih in sestavi njegovega ešalona. 
 
V primeru dežja se parada izvede na isti način kot ob suhem vremenu. 
 
Načrt parade, skice itd. bo posredovan naknadno in bo tudi objavljen na spletni strani 
www.gasilec.net. 
 
 
 
                                                                                                                                  Poveljnik 

Franci Petek 
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