KODEKS ETIKE SLOVENSKIH
POKLICNIH GASILCEV

PREDGOVOR
Poklicni gasilci predstavljamo močno strokovno jedro slovenskega gasilstva. Delujemo v
poklicnih teritorialnih enotah, na letališčih, v večjih industrijskih obratih in prostovoljnih
gasilskih društvih s poklicnim jedrom.
Poklicni gasilci želimo služiti svojemu poslanstvu, krepiti duh sodelovanja, prijateljstva in
spoštljivosti, saj smo gasilci pripadniki poklica, ki ima ugled in uživa močno podporo
prebivalcev v Republiki Sloveniji.
Poklicno gasilstvo in njihove naloge močno vplivajo na zdravje in življenje ljudi. S tem poklicni
gasilci prevzemajo tudi veliko odgovornost, ki je ni mogoče opredeliti samo z zakoni in
predpisi. Upoštevamo pravni red v Republiki Sloveniji.
Kodeks etike poklicnega gasilstva vsebuje splošna in temeljna načela, v katerih ureja
medsebojne odnose, odnose med poklicnimi in prostovoljnimi gasilci, državljani, institucijami
in ostalimi organi s katerimi se srečujejo pri svojem delu.
Biti poklicni gasilec, ni le služba, to je tudi poslanstvo in zaveza.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Kodeks etike poklicnega gasilstva je izraz volje in spoznanja vseh poklicnih gasilcev o nujnosti
zakonitega, poštenega, humanega in vljudnega ravnanja pri izvajanju vseh nalog, ki jih
opravljajo poklicni gasilci in k temu zavezuje vse poklicne gasilce. Poklicni gasilci se med
seboj naslavljajo s » tovariš »

2. člen
Poklicno gasilstvo je javna služba, ki je v okviru svojih nalog in pristojnosti na voljo vsem
državljanom in institucijam v državi.

TEMELJNA NAČELA

3. člen
Poklicni gasilec je pri izvajanju svojih nalog dolžan upoštevati ustavne in druge zakonske
predpise, njegova odgovornost ne zajema samo ozkega pojmovanja pravic in dolžnosti pri
izvajanju nalog, temveč tudi njegov vrednostni odnos do moralnih, etičnih in drugih vrednot
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ter načel, ki določajo vlogo poklicnega gasilca v državi. Delo in naloge opravlja vestno in
odgovorno.

HUMANOST

4. člen
Na različnih intervencijah se poklicni gasilec srečuje tudi s čustveno in fizično prizadetimi
osebami s katerimi mora ravnati skrajno pazljivo in humano, posebno pozornost mora
posvetiti poškodovanim osebam, ki potrebujejo dodatno pozornost in pomoč.

PROFESIONALNOST, STROKOVNOST

5. člen
Poklicni gasilec se za opravljanje nalog ustrezno izobražuje, strokovno usposablja in
izpopolnjuje, širi splošno razgledanost in razvija tista znanja, ki so potrebna za kvalitetno in
strokovno opravljanje nalog. S strokovnim in profesionalnih pristopom na intervencijah si
povečuje ugled in zaupanje širše javnosti Gospodarno skrbimo za stvari, ki so nam zaupane in
jih uporabljamo za opravljanje svojega dela.

VAROVANJE UGLEDA

6. člen
Poklicni gasilec varuje in utrjuje svoj ugled ter ugled poklicnega gasilca z doslednim,
strokovnim, poštenim in vljudnim pristopom pri izvajanju svojih nalog, hkrati pa skrbi za svojo
osebno urejenost kot to določajo pravila..

MEDSEBOJNI ODNOSI

7. člen
Odnosi med poklicnimi gasilci temeljijo na določenem hierarhičnem redu in na medsebojnem
spoštovanju, vzajemni in solidarni pomoči, kolegialnosti, strpnosti in iskrenosti ter
medsebojnem zaupanju in dostojanstvu.
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8. člen
Odnosi med poklicnimi in prostovoljnimi gasilci temeljijo na medsebojnem spoštovanju, ter
strokovni pomoči in sodelovanju.

SPOŠTOVANJE KODEKSA

9. člen
Poklicni gasilci so dolžni spoštovati ta kodeks.
Moralno odgovornost za kršitev kodeksa ugotavlja Častno razsodišče Združenja slovenskih
poklicnih gasilcev. Postopek pred častnim razsodiščem se začne na pobudo državljana,
predstojnika poklicne enote, predstavnika sindikata, prizadetega poklicnega gasilca ali na
pobudo častnega razsodišča.

10. člen
Vloga Častnega razsodišča je opredeljena v Statutu Združenja slovenskih poklicnih gasilcev.

ZAKLJUČEK

11. člen
Načela kodeksa so zavezujoča za vse poklicne gasilce in veljajo ne glede na kraj in čas
opravljanja dela.

12. člen
Načela kodeksa so del strokovnega izobraževalnega programa za poklicne gasilce.

13. člen
Kodeks etike sprejmejo in podpišejo vsi poklicni gasilci in ostali zaposleni ob nastopu dela v
poklicnih gasilskih enotah.
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14. člen
Kodeks etike začne veljati z dnem razglasitve.

Kodeks etike poklicnih gasilcev, je bil razglašen na občnem zboru Združenja slovenskih
poklicnih gasilcev dne; 4. december 1996 v Ljubljani . Spremembe so bile dopolnjene in
dodane 29.09.2020 na 2 skupščini ZSPG.
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