
Na podlagi 9.in 20.člena Zakona o društvih ( Ur. list RS, št. 64/2011 uradno prečiščeno besedilo ) je 
bila na občnem zboru združenja slovenskih poklicnih gasilcev dne 20.03.2017, sprejeta sprememba statuta 
združenja in v ta namen izdelan čistopis v naslednji vsebini. 

 
 

STATUT ZDRUŽENJA SLOVENSKIH POKLICNIH GASILCEV 
 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. Člen 
 
Ime združenja :ZDRUŽENJE SLOVENSKIH POKLICNIH GASILCEV (v nadaljnjem besedilu : 
združenje ).  
 
Združenje bo v tujini nastopalo s pravnim imenom SLOVENIAN PROFESIONAL 
FIREFIGHTERS ASSOCIATION. 
 
Sedež Združenja Slovenskih Poklicnih gasilcev je Maistrova ulica 5, 3000 CELJE.  
 

2. Člen 
 
Združenje deluje na območju Republike Slovenije Po potrebi se povezuje in sodeluje s podobnimi 
slovenskimi in tujimi ali mednarodnimi združenji in organizacijami. O povezovanju odloča občni zbor 
združenja Za mednarodna srečanja predstavnikov našega Združenja slovenskih poklicnih gasilcev 
lahko tudi odloča Upravni odbor. 
 

3. Člen 
 
Združenje je pravna oseba. Združenje zastopa in predstavlja predsednik ob njegovemu izostanku pa 
podpredsednik. Združenje ima žig, grb, simbol, zastavo in prapor. 
 

4. Člen 
 
ŽIG je okrogel z grbom združenja v sredini in s premerom 5 cm. Barve ognja na plamenici so izražene s 
poševnimi konturami za modro in rdečo barvo ( pogostejše z rdečo barvo ). Ob robu kroga je izpisano 
polno ime združenja . Vsak žig ima zaporedno številko. 

GRB je sestavljen iz plamenice, katere plamen je v barvah slovenske narodne zastave. Na pokončni 
plamenici leži gasilska čelada. stilizirana v obliki čelade, kakršne so uporabljali prvi poklicni gasilci leta 1922. 
Plamenica je srebrne  barve. čelada pa zlate. 
 
SIMBOL združenja je okrogel Njegova podlaga so osmero kraki zlati žarki, ki se razprostirajo v krogu. 
Na žarke je položena okrogla ploskev. obrobljena s širokim rdečim krogom, v katerem je izpisano polno 
ime združenja (v zgornjem delu je izpisano v slovenskem jeziku, v spodnjem pa v angleškem jeziku). 
Bela notranja ploskev je razdeljena s štirimi črtami na štiri polja . Vsako polje prikazuje v stirizirani obliki 
delo poklicnega gasilca. Stilizacije so v črni barvi . Zgornje levo polje prikazuje gasilca, ki gasi požar, 
zgornje desno polje pa gasilca ph tehnični intervenciji in reševanju iz vode. Spodnje levo polje prikazuje 
gasilca pri ekološki intervenciji, spodnje desno pa gasilca pri reševanju ljudi ob nezgodah. 

 

ZASTAVA je indigo modre barve. Razmerje med višino in širino zastave je ena proti dve. V sredini 
zastave je simbol združenja. 

 



PRAPOR ZDRUŽENJA 

Opis prapora: 
 
Dimenzija so 135 x 75 cm. 
Prednja stran je sestavljena IZ znaka združenja na modri podlagi 
Zadnje stran je enotna za vse poklicne enote. Na indigo modri podlagi se nahaja vezen znak 
poklicnega gasilca. 
Na vrhu droga se nahaja medeninast znak združenja ali znak poklicnega gasilca . Znak združenja se bi 
lahko nadomestili s plamenico. Prapor se vpenja s štirimi okrasnimi karabinčki . 
Prapor je obrobljen z zlatim trakom. 

Drog: 
- Dolžina 2,2 m, 
- medeninasti razstavljivi spoj droga, 
- zgornji zaključek droga v obliki znaka združenja, 
- les v barvi mahagonija, 
- na spodnjem delu v nastavek vdelana guma, 
- 4 očesa z okrasnimi vijaki za pritrditev zastave, 
- Futrola za shranjevanje oziroma transport droga in prapora. 

 
5. Člen 

 
Žig, grb, simbol, zastava in prapor se lahko uporabljajo tudi posamično. Kadar se uporabljata skupaj grb 
in simbol, se postavlja simbol na levo , grb pa na desno stran. 
Zastava se načeloma obeša pokončno. Kadar sta uporabljena na dokumentu žig in simbol odtisnjen v 
zgornjem levem kotu , žig pa pred podpisom podpisnika. 
Prapor Združenja slovenskih poklicnih gasilcev se uporablja na svečanih praznovanjih poklicnih 
gasilskih enot na obletnicah ostalih organizacij na katere je Združenje slovenskih poklicnih gasilcev 
vabljeno z namenom ,da predstavlja poklicne gasilce in na pogrebih svojih članov ali državnikov. 
Uporabo v drugih primerih uporablja protokol. Likovna izvedba ( podoba ) žiga, grba, simbola, zastave 
in prapora je sestavni del tega statuta. 
 
 

II. TEMELJNI CILJI ZDRUŽENJA 
 

6. Člen 

Združenje je ustanovljeno z namenom, da : 

- si prizadeva za uveljavljanje strokovnih načel za delovanje na področju požarne obrambe in 
gasilstva 

- združuje in povezuje strokovnjake, ki poklicno opravljajo naloge gasilstva. 
 

7. Člen 

Združenje uresničuje osnovni namen z naslednjimi nalogami: 

1. opravlja strokovne tehnične naloge gasilstva, če ga pooblasti država ali lokalna skupnost,  
2. posreduje zakonodajalcu strokovna mnenja o veljavnih predpisih, standardih in normativih s 
področja požarnega varstva in gasilstva, 
3. naslavlja na državo in lokalno skupnost pobude in predloge za izboljšanje delovanja poklicnih 
gasilskih enot, 
4. sodeluje pri pripravi predpisov s področja požarnega varstva in gasilstva, 
5. obvešča javnost o delu združenja ter o dosežkih in problemih požarnega varstva in gasilstva,  
6. če je zaprošeno, poda svojo strokovno oceno intervencij. opravljenih na območju države, v 
katerih so udeleženi člani združenja, 
7. organizira seminarje. predavanja. študijska potovanja. javne tribune in strokovna posvetovanja s 
področja požarne obrambe in gasilstva, 



8 organizira izmenjavo znanj med člani združenja in predlaga uvedbo novih spoznanj v delu s 
področja požarnega varstva in gasilstva, 
9. sodeluje pri pripravljanju osnov za izobraževalne programe in dopolnilno izobraževanje 
poklicnih gasilcev, 
10. predlaga pristojnemu ministrstvu teme za raziskovalne in razvojne projekte, ki so osebnega 
pomena za varstvo pred požarom oziroma za uresničevanje nacionalnega raziskovalnega 
programa, 
11. sodeluje pri izdelavi nacionalnega programa varstva pred požarom, 
12. strokovno sodeluje z Gasilsko zvezo Slovenije, 
13. sodeluje pri pripravi meril in strokovnih podlag za financiranje gasilske dejavnosti, 
14. sodeluje z domačimi, tujimi in mednarodnimi organizacijami s področja gasilstva, 
15. sodeluje s Slovenskim združenjem za požarno varnost na področju gasilstva, 
16. sprejme kodeks etike poklicnega gasilstva, 
17. sodeluje s predstojniki teritorialnih poklicnih enot. 
 

8. Člen 
 

Pri združenju delujejo za uresničevanje ciljev in izvajanje dejavnosti stalne in občasne sekcije in 
odbori : 

Stalne sekcije so: 

1. sekcija za izdelavo strokovnih ocen izvedbe intervencije 

2. sekcija za organiziranje strokovnih posvetovanj 
3. sekcija za spremljanje zakonodaje s področja požarnega varstva 
4. sekcija za izobraževanje 
5. sekcija za razvoj 

6. sekcija za sodelovanje 
7. sekcija za strokovno tehnična vprašanja 
8. sekcija za obveščanje 
9. sekcija delovanja predstojnikov 

Občasni sekciji sta : 

1. sekcija za izdelavo kodeksa etike poklicnega gasilstva 

2. sekcija za pripravo meril in strokovnih podlag za financiranje gasilske dejavnosti 

Strokovni odbor za tehnično reševanje : 

1. sodelujejo v odboru poklicni gasilci iz javnih zavodov in poklicni gasilci v industriji 
2. sodelujeta dva člana imenovana iz Uprave RS za zaščito in reševanje 
3. sodelujeta dva predstavnika enot GEŠP (gasilska enota širšega pomena) 

Strokovni odbor izvoli iz svojih vrst predsednika odbora in zapisnikarja . Odbor o svojem delovanju in 
delu obvešča predsednika ZSPG in Upravni odbor ZSPG. Odbor obvešča z svojim delom tudi vse 
poklicne gasilske enote in poklicne gasilce v industrijah ter Upravo RS za zaščito in reševanje in vse 
gasilske enote GEŠP-a . 
Imenovani odbor se uradno imenuje STROKOVNI ODBOR ZA TEHNIČNO REŠEVANJE in deluje pod 
okriljem Združenja slovenskih poklicnih gasilcev. 

Strokovni odbor za nevarne snovi : 

1. sodelujejo v odboru poklicni gasilci iz javnih zavodov in poklicni gasilci v industriji 
2. sodelujeta dva člana imenovana iz Uprave RS za zaščito in reševanje  
3. sodelujeta dva predstavnika enot GEŠP (gasilska enota širšega pomena)  

 



Strokovni odbor izvoli iz svojih vrst predsednika odbora in zapisnikarja Odbor o svojem delovanju in 
delu obvešča predsednika ZSPG in Upravni odbor ZSPG. Odbor obvešča z svojim delom tudi vse 
poklicne gasilske enote in poklicne gasilce v industrijah ter Upravo RS za zaščito in reševanje in vse 
gasilske enote GEŠP-a . 
Imenovani odbor se uradno imenuje STROKOVNI ODBOR ZA NEVARNE SNOVI in deluje pod 
okriljem Združenja slovenskih poklicnih gasilcev. 

Strokovni odbor za posredovanje v predorih : 

1. sodelujejo v odboru poklicni gasilci iz javnih zavodov in poklicni gasilci v industriji  
2. sodelujeta dva člana imenovana iz Uprave RS za zaščito in reševanje  
3. sodelujeta dva predstavnika enot GEŠP (gasilska enota širšega pomena)  

Strokovni odbor izvoli iz svojih vrst predsednika odbora in zapisnikarja . Odbor o svojem delovanju in 
delu obvešča predsednika ZSPG in Upravni odbor ZSPG. Odbor obvešča z svojim delom tudi vse 
poklicne gasilske enote in poklicne gasilce v industrijah ter Upravo RS za zaščito in reševanje in vse 
gasilske enote GEŠP-a. 
Imenovani odbor se uradno imenuje STROKOVNO ODBOR ZA POSREDOVANJE V PREDORIH in 
deluje pod okriljem Združenja slovenskih poklicnih gasilcev. 
 

9. Člen 
 
Sekcija je metoda dela združenja, organizirana po interesnem principu. 
Sekcije štejejo najmanj tri člane. Član sekcije je lahko samo član združenja . 
 
Sekcija ni pravna oseba in dela v skladu s statutom združenja. 
Predsedniki stalnih sekcij so hkrati člani upravnega odbora. 
Predsedniki sekcij sami oblikujejo velikost sekcije glede na interes članov združenja za delo 
posameznih področij, razen sekcije za izdelavo strokovnih ocen izvedbe intervencij, v katero so 
imenovani člani neposredno na občnem zboru. Vsaka sekcija izdela poslovnik o delu sekcije, ki ga 
sprejme upravni odbor združenja. 
 

10. Člen 
 

Sekcija za izdelavo strokovnih ocen izvedbe intervencij izdela, kadar je zaprošena. v spornih 
primerih ki se nanašajo na izvedbo požarnih. tehničnih ali ekoloških intervencij, svojo strokovno oceno 
sporne intervencije, na podlagi predhodne izdelane analize intervencije. Če je zaprošena, lahko izdela 
tudi svojo strokovno oceno ustreznosti opremljanja. usposabljanja in drugih zadev s področja požarnega 
varstva in gasilstva . V sekcijo za izdelavo strokovnih ocen izvedbe intervencij se imenujejo člani 
združenja, ki uživajo med poklicnimi gasilci ugled največjih strokovnjakov s področja varstva pred 
požarom oziroma gasilstva. 
 

11. Člen 
 
Sekcija za organiziranje strokovnih posvetovanj pokriva področje delovanja združenja, 
opredeljeno v 7. točki 7. člena tega statuta. 
 

12. Člen 
 
Sekcija za spremljanje zakonodaje pokriva področje delovanja združenja , opredeljeno v 2..3.in 4. 
točki 7,člena tega statuta. 
 

13. Člen 
 
Sekcija za izobraževanje pokriva področje delovanja združenja , opredeljeno v 8. in 9. točki 7. člena 
tega statuta. 
 
 
 



14. Člen 
 
Sekcija za razvoj pokriva področje delovanja združenja, opredeljeno v 10. in 11. točki 7. člena tega 
statuta. 
 

15. Člen 
 
Sekcija za sodelovanje pokriva področje delovanja združenja, opredeljeno v 1. in 12. točki 7. člena 
tega statuta . 
 

16. Člen 
 
Sekcija za strokovno tehnična vprašanja pokriva področje delovanja združenja , opredeljeno v 1. 
in 12. točki 7. člena tega statuta . 
 

17. Člen 
 
Sekcija za obveščanje pokriva področje delovanja združenja , opredeljeno v 5. točki 7. člena tega 
statuta . 
 

18. Člen 
 
Sekcija delovanja predstojnikov pokriva področje delovanja združenja, opredeljeno v točki 17. 
 

19. Člen 
 
1. Sekcija za izdelavo kodeksa etike poklicnega gasilca v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki 
izdela kodeks etike poklicnega gasilca. 
 
2. Sekcija za izdelavo meril in strokovnih podlag za financiranje gasilske dejavnosti izdela 
merila in strokovne podlage za financiranje poklicnih gasilskih enot in jih posreduje Upravi RS za 
zaščito in reševanje . 
 

20. Člen 
 
Pri združenju deluje z namenom, doseči medsebojno strokovno usklajenost dela poklicnih gasilskih 
enot, posvetovalni organ predstojnikov poklicnih gasilskih enot, ki o svojem delu redno obvešča 
upravni odbor združenja . 
 

III. ČLANSTVO 
 

21. Člen 

Člani združenja z volilno in izvolilno pravico so lahko poklicni gasilci , gasilski tehniki, inženirji in 
drugi zaposleni v javnih zavodih poklicnih gasilskih enot, poklicnih gasilskih enot v podjetjih ter 
zaposleni v krajevnih gasilskih enotah, ki poklicno opravljajo operativne naloge gasilstva in 
sprejemajo statut združenja . 

Podporni član je oseba , ki ni naveden v prvem odstavku tega člena , želi pa sodelovati v združenju. 
Podporni član ne more biti izvoljen v organe združenja ali opravljati vodilno predstavitveno vlogo 
združenja. Združenje sklene s podpornim članom sporazum o medsebojnih pravicah in obveznostih. 

 

22. Člen 

O sprejemu v polnopravno članstvo združenja odloča upravni odbor na podlagi pisne prijavnice. 

 

 



23. Člen 

Pravice članov so: 

- da sodelujejo pri uresničevanju ciljev in nalog združenja, 
- da volijo in so voljeni v organe združenja, 
- da dajejo predloge in pobude za delo združenja in so o delu združenja sproti obveščeni. 

Dolžnosti članov so: 

- da volijo in so voljeni v organe združenja, 
- da se aktivno vključujejo v dejavnost združenja, 
- da skrbijo za uresničevanje ciljev združenja, 

da spoštujejo statut združenja, 
- da redno plačujejo članarino, 
- da se ravnajo po kodeksu etike poklicnega gasilca. 

 
24. Člen 

 
Članstvo v združenju preneha : 

- s prostovoljnim izstopom na podlagi pisne izjave člana , 
- s črtanjem zaradi neplačane članarine, 
- z izključitvijo, ker posameznik ali skupina članov deluje v nasprotju z interesi poklicnega 

gasilstva ali v nasprotju s kodeksom etike poklicnega gasilca. 
 

 
IV.    ORGANI ZDRUŽENJA 

 

25. Člen 

Organi združenja so: 

- občni zbor; 
- upravni odbor; 
- nadzorni odbor; 
- častno razsodišče. 

Funkcionarja združenja sta : 

- predsednik združenja 
- podpredsednik združenja 

strokovni sodelavec združenja 

Mandatna doba organov in funkcionarjev je štiri leta z možnostjo dvakratne ponovne izvolitve. 

 

 

 



26. Člen 

Občni zbor 

Občni zbor je najvišji organ združenja in voli vse svoje organe. Sestavljajo ga vsi člani združenja 
Občni zbor je redni ali izredni . 

Redni občni zbor sklicuje upravni odbor enkrat na leto v prvi polovici leta. 

Izredni občni zbor skliče po potrebi upravni odbor na lastno pobudo ali na pobudo najmanj 1/3 članov 
združenja. Pobudniki za sklic izrednega občnega zbora morajo dati pobudo pisno in obrazložiti 
razloge za sklic . 
 
Občni zbor se sklicuje s pisnimi vabili ali vabili poslani po elektronski pošti, ki jih morajo člani prejeti 
praviloma deset dni pred sklicem .Vabilo za občni zbor združenja mora vsak predstavnik gasilske 
enote v združenju izobesiti na vidno mesto v svoji gasilski enoti . Vabilo mora vsebovati predlagani 
dnevni red . 
 

27. Člen 

Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih večina članov združenja. če ob 

predvidenem začetku zbora ni sklepčen, se začetek občnega zbora preloži za 30 minut. Po izteku 

tega časa zbor sprejme sklepe ob udeležbi navzočih članov. Zbor sprejme sklepe z večino glasov 

navzočih članov. če se odloča o prenehanju delovanja združenja je potrebno da za to glasuje 

najmanj 2/3 navzočih članov in da prisostvuje občnemu zboru več kot polovica članov.  

28. Člen 

Občni zbor : 

- sprejema statut in druge akte združenja  
- sprejema delovni program in finančni načrt združenja 
- potrjuje zaključni račun 
- določa višino članarine 
- voli in razrešuje organe združenja in blagajnika  
- obravnava poročila organov in sekcij združenja  
- odloča o pritožbah na odločbe častnega razsodišča in na sklepe upravnega 

odbora 
- odloča o prenehanju združenja 

O delu občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpišejo delovni predsednik, zapisnikar in dva overitelja 
zapisnika . 

 

29. Člen 

Upravni odbor: 

Upravni odbor je izvršilni organ združenja . 

Upravni odbor upravlja združenje med dvema občnima zboroma, organizira in spremlja izvajanje 
delovanja programa združenja . Za svoje delo je upravni odbor odgovoren občnemu zboru.  
 
 
 
 
 
 
 



30. Člen 

Upravni odbor šteje 19 članov. Sestavljajo ga : 

- predsednik upravnega odbora , ki je hkrati predsednik združenja, 
- podpredsednik združenja, 
- zapisnikar združenja, 

- 13 članov upravnega odbora po ključu iz vsake teritorialne poklicne enote 1 član, ki so 
načeloma imenovani za predsednike stalnih delovnih sekcij, 

- 4 člani upravnega odbora iz industrijskih poklicnih enot po ključu na volitvah dobljenih največ 
glasov, 

- 1 član iz sekcije delovanja predstojnikov, 
- blagajnik združenja. 

 
31. Člen 

Upravni odbor : 
- sklicuje občni zbor, 
- pripravlja gradiva za odločanje na občnem zboru, 
- neposredno uresničuje cilje in naloge združenja, 
- odloča o povezovanju združenja s sorodnimi domačimi in tujimi organizacijami odloča o 

sklepanju pogodb in izplačilu honorarjev zunanjim sodelavcem opravlja naloge ,ki mu 
jih naloži občni zbor,, 

- sprejema v združenje nove člane in vodi posle. ki zadevajo evidenco članov izvaja 
materialno in finančno pomoč, 

- opravlja druge naloge, ki niso v neposredni pristojnosti občnega zbora skrbi za 
materialno — finančno poslovanje in za sredstva združenja. 

 
32. Člen 

Predsednik združenja 

Predsednik združenja zastopa in predstavlja združenje.  
Predsednik združenja lahko pooblasti za zastopanje tudi katerega drugega člana upravnega 
odbora. 
 
Podpredsednik združenja  

Podpredsednik združenja zastopa in predstavlja združenje v primeru odsotnosti predsednika. 

 

33. Člen 

Zapisnikar združenja  

 

Zapisnikar združenja zastopa združenje v odsotnosti predsednika ali podpredsednika združenja . 

Zapisnikar združenja ureja organizacijske , pravno-upravne in administrativne zadeve in zagotavlja 

obveščanje znotraj združenja. 

Zapisnikar združenja opravlja naloge po sklepu upravnega odbora in nalogu predsednika upravnega 

odbora. 

 

 

 

 

http://posle.ki/


34. Člen 

Nadzorni odbor 

Nadzorni odbor šteje tri člane , ki jih izvoli občni zbor Ti izmed sebe izvolijo predsednika. 

Nadzorni odbor spremlja delo organov združenja med dvema zboroma in opravlja stalen nadzor nad 

razpolaganjem s sredstvi združenja oziroma nad finančno - materialnim poslovanjem združenja. 

Nadzorni odbor je odgovoren občnemu zboru in mu mora pismeno poročati vsaj enkrat na leto. 

Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe . če so prisotni vsi trije člani in če zanje glasujeta vsaj dva 

člana. Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani upravnega odbora imajo pa pravico 

udeleževati se vseh sej upravnega odbora vendar brez pravice odločanja . 

 

35. Člen 

Častno razsodišče 

 

Častno razsodišče šteje pet članov Predsednika izvolijo člani med seboj.  

 
Za disciplinski prekršek članov združenja se šteje hujše nespoštovanje statuta in sklepov 
organov združenja ter vsako drugo ravnanje , ki utegne prizadeti interese in ugled združenja. 
Častno razsodišče lahko izreče članom združenja naslednje ukrepe :  

- opomin 
- javni opomin 
- izključitev 

 

36. člen 

Častno razsodišče sodi v senatu treh članov in sprejema odločitve  na javni seji. Seje sestanka 
vodi predsednik častnega razsodišča, ki izdaja sklepe v zvezi z vodenjem postopka. Postopek 
častnega razsodišča podrobneje ureja disciplinski pravilnik , ki ga sprejme upravni odbor. 
Senat izda o svoji odločitvi pisno odločbo . Proti odločbi častnega razsodišča je mogoča 
pritožba na občni zbor združenja ,ki dokončno odloči kot drugostopenjski organ .  
 
V primeru pritožbe se izvršljivost odločbe prekine, dokler občni zbor združenja kot 
drugostopenjski organ, dokončno ne odloči o pritožbi v zvezi z odločbo častnega razsodišča.  
 
Pravnomočne odločbe ali poravnave sklenjene pred častnim razsodiščem so izvršljive. Za 
disciplinski postopek se smiselno uporabljajo določbe Kazenskega zakonika Republike 
Slovenije. 

37. člen 

 

( način kandidiranja predsednika, članov UO, članov NO, ter častnega razsodišča) 

 

Za predsednika in ostale organe lahko kandidira vsak član z volilno in iz volilno pravico. 

Kandidata za predsednika lahko predlaga skupina 5 članov . Za predsednika lahko kandidira tudi vsak 

član ki izpolnjuje pogoje in pridobi podporo najmanj petih (5) članov . Kandidat za predsednika bi naj imel 

strokovne in vodstvene sposobnosti za vodenje in ustrezno gasilsko izobrazbo (najmanj šolo za 

poklicnega gasilca). Za ostale organe lahko kandidira vsak član z volilno in iz volilno pravico Kandidira 

lahko le za en organ združenja.Za člane UO se določi zaprta kandidatna lista v vsaki enoti, tako da lahko 



vsak član te enote voli predstavnika iz svoje enote, ki ga bo zastopal v UO. Člane nadzornega odbora in 

častnega razsodišča se določi z odprto kandidatno listo, tako da lahko volijo člani iz posamezne enote 

tudi kandidate iz drugih enot. Kandidat s svojim podpisom potrdi kandidaturo na posebnem obrazcu. kjer 

navede svoje osebne podatke in organ za katerega kandidira. 

 

 

(Kandidacijsko volilna komisija) 

Upravni odbor imenuje 3 člansko kandidacijsko volilno komisijo najmanj 30 dni pred volitvami. Člani 
komisije so lahko tisti, ki ne želijo kandidirati na volitvah .Komisija v vsaki enoti pooblasti člana (ki ne 
kandidira na volitvah), ki bo kot poverjenik volilne komisije izvedel volitve na terenu.Za štetje glasov je 
izključno pooblaščena volilna komisija, ki pa jo lahko nadzirajo kandidati na volitvah ali njihovo 
pooblaščenci, če se izkažejo z ustreznim pooblastilom kandidata. 

(Razpis za kandidiranje in izvedba volitev) 

Volitve razpiše upravni odbor, ki določi tudi datum, od katerega začnejo teči roki za volilna opravila. 
Takoj po določitvi datuma volitev se izobesijo Pravila za izvedbo volitev v organe, na vsakem volilnem 
mestu v posamezni enoti. Rok za vložitev kandidatur znaša 14 dni od dneva, ki ga določi kandidacijsko 
volilna komisija. Kandidacijsko volilna komisija razglasi kandidatno listo najkasneje 7 dni pred izvedbo 
volitev. 

Volilna komisija pripravi toliko volilnih lističev, kolikor ja članov v posamezni enoU(14 dni pred volitvami 
se v vsaki enoti izobesi volilni imenik) in jih najmanj 3 dni pred volitvami razdeli poverjenikom na voliščih. 
Volitve lahko potekajo največ 50 ur. Po končanih volitvah izročijo poverjeniki volilni komisiji zapečatene 
kuverte z izpolnjenimi volilnim lističi, volilni imenik in neizpolnjene volilne lističe. 

Na volilnem lističu so posebej navedena — v ločenih stolpcih — imena kandidatov za predsednika, za 
člene upravnega odbora, za člane nadzornega odbora in za člane častnega razsodišča. Kandidati so 
navedeni po abecednem vrstnem redu priimkov. Vsak volilni listič mora biti originalno žigosan z Žigom 
združenja. 

Volilna komisija mora prešteti vse glasove in najkasneje v 2. dneh po zaključku volitev razposlati zapisnik 
o rezultatih volitev vsem poverjenikom v enotah. le ti pa jih nemudoma objavijo na oglasnih deskah v 
enotah. 

Za predsednika . člane nadzornega odbora, ter člane častnega razsodišča so izvoljeni kandidati, ki 
prejmejo največ glasov vseh volivcev. Za člane upravnega odbora so izvoljeni kandidati, ki prejmejo 
največ glasov v tisti enoti. v kateri so kandidirali. 

Izvoljeni člani upravnega odbora se med seboj dogovorijo za vodenje posameznih sekcij in izvolijo 
podpredsednika , blagajnika ter zapisnikarja. 

 

 

 

 

 



 
 

V. MATERIALNO IN FINANČNO POSLOVANJE 

38. člen 

Združenje opravlja materialno in finančno poslovanje po veljavnih predpisih . Viri materialnih sredstev 
so 

- članarine 
- sofinanciranje MO ,Uprava RS za zaščito in reševanje na podlagi aneksa k pogodbi 
- darila in volila 
- dohodki od prireditev 
- sponzoriranje prireditev in posvetov 
- donacije pravnih in fizičnih oseb 
- drugi viri, 

39. člen 

 

Združenje lahko po sklepu upravnega odbora nabavlja premičnine in sklepa najemna ter njim podobna 
razmerja. O nakupu in prodaji nepremičnin odloča občni zbor o nakupu drobnega inventarja pa upravni 
odbor . 

40. člen 

Finančno poslovanje združenja vodi blagajnik. Mandatna doba blagajnika je štiri leta z možnostjo 
ponovne izvolitve . Materialno in finančno poslovanje združenja je javno. Vsak član združenja lahko 
zahteva poročilo o materialnem poslovanju oziroma vpogled v to poslovanje. 

41. člen 

Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik ali podpredsednik združenja. Finančno in 
materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja . Blagajnik ali strokovni 
sodelavec vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno materialnem 
poslovanju, v katerem društvo tudi določi način vodenja in izkazovanja podatkov o finančno materialnim 
poslovanju društva , ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva . Društvo ima svoj žiro 
račun pri Agenciji RS za plačilni promet . 

VI. JAVNOST 

42. člen 

Delo združenja in njihovih organov je javno. Za zagotavljanje javnosti dela sta odgovorna predsednik 
upravnega odbora in podpredsednik združenja . Sestanki organov združenja so javni , razen , če se 
javnost izključi s sklepom zaradi varovanja poslovne tajnosti ali varovanja osebnega dostojanstva 
oziroma osebne integritete člana združenja . 

Združenje obvešča o svojem delovanju ožjo in širšo javnost . 

 



 

Ožjo javnost obvešča : 

-  s tem , da so zapisniki vseh organov združenja dostopni na vpogled članom združenja. 

Širšo javnost obvešča : 

- s tem , da so seje organov združenja javne in da so nanje vabljeni novinarji ter druge osebe ,če 

izkažejo interes. 

 

VII. ODLIKOVANJA ZDRUŽENJA 

43. člen 

Združenje slovenskih poklicnih gasilcev imenuje tri člansko KOMISIJO ZA ODLIKOVANJE  
Združenje ima v svoji organizaciji naslednje odlikovanje. 

1.  Bronasta meda l ja  ZSPG 

2.  Srebrna  m eda l ja  ZSPG  
3. Zlata medalja ZSPG 
4 .  M e d a l j a  za  h r a b r o s t  
5 .  Meda l j a  za  po žr t vo va lno  de lo  

6. Plaketa ZSPG 
7. Zahvala ZSPG 

Nošenje , podeljevanje in opis z vzorci se opredeli v Pravilih za odlikovanja Združenja slovenskih 
poklicnih gasilcev , ki niso priloga Statutu Združenja .  

VIII. PRENEHANJE ZDRUŽENJA 

44. člen 

Združenje preneha : 

- s sklepom občnega zbora na katerem je navzoča več kot polovica članov 
združenja in da za to glasuje najmanj 2/3 navzočih članov  

- po samem zakonu 
- če se število članov zmanjša pod 10 

 

 

 

 

 

 

 



45. člen 

Če združenje preneha z delovanjem , preide njegovo premoženje po poravnavi vseh obveznosti 
Rdečemu križu Slovenije - zveza združenj . 

IX. NAČIN SPREJEMANJA SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA 

46. člen 

Postopek za začetek sprememb in dopolnitev statuta oziroma za sprejem novega statuta se začne na 
podlagi sklepa upravnega odbora, ki določi obseg sprememb in vprašanja, ki jih je treba urediti. 

47. člen 

Za pripravo sprememb statuta imenuje upravni odbor delovno skupino. 

Delovna skupina pripravi osnutek in ga predloži upravnemu odboru. 

Če upravni odbor po razpravi predloženi osnutek sprejme, ga da v javno obravnavo članom ZSPG. 

Po končani javni obravnavi upravni odbor določi predlog sprememb in dopolnitev oziroma predlog 
novega statuta in ga predloži občnemu zboru v sprejem. 
 
 

 
X. KONČNA DOLOČBA 

48. člen 

Ta statut je bil sprejet na občnem zboru ,dne 20.03.2017 in velja takoj, uporabljati pa se začne , ko ga 
potrdi pristojni organ. 

Spremembe in dopolnitve statuta se sprejemajo na občnem zboru združenja . 

 

 

        Predsednik ZSPG  

        Miran Korošak 

______________ 


