Na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/2011 – uradno prečiščeno besedilo –
ZDru-1-UPB2) in Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo –
ZGas-UPB1) je Občni zbor Združenja slovenskih poklicnih gasilcev, skladno s 46. in 47. členom
Statuta Združenja poklicnih gasilcev Slovenije dne 17. 1. 2019 sprejel spremembe

STATUT ZDRUŽENJA SLOVENSKIH POKLICNIH GASILCEV
SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(uvodna določba)
Združenje slovenskih poklicnih gasilcev (v nadaljnjem besedilu: ZSPG in Združenje) je
samostojna, nepridobitna, humanitarna, nepolitična in najvišja oblika povezovanja poklicnih
gasilcev.
ZSPG združuje poklicne gasilske enote, organizirane kot javni zavod (v nadaljevanju: javni
zavod) in njihove zaposlene ter poklicne gasilce v gospodarskih družbah, prostovoljnih
gasilskih društvih s poklicnim jedrom in organizacijskih oblikah, ki poklicno opravljajo gasilsko
službo.
ZSPG se povezuje in sodeluje s sorodnimi slovenskimi in tujimi ali mednarodnimi zvezami,
združenji in organizacijami.
ZSPG je bilo ustanovljeno 23. 2. 1995 v Mariboru.
ZSPG je pravna oseba zasebnega prava.
2. člen
(ime, sedež in pravni položaj)
Ime združenja: ZDRUŽENJE SLOVENSKIH POKLICNIH GASILCEV.
Sedež in naslov: CELJE, Maistrova ulica 5, 3000 Celje.
Združenje v tujini nastopa s pravnim imenom SLOVENIAN PROFESIONAL FIREFIGHTERS
ASSOCIATION.
3. člen
(odgovornost)
ZSPG odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
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4. člen
(simboli in oznake)
ŽIG je okrogel z grbom združenja v sredini in s premerom 5 cm. Barve ognja na plamenici so
izražene s poševnimi konturami z modro in rdečo barvo (pogosteje z rdečo barvo). Ob robu
kroga je izpisano polno ime združenja. Vsak žig ima zaporedno številko, ki se nahaja na
spodnjem delu žiga.
GRB je v obliki ščita v barvah slovenske narodne zastave. Sestavljen iz plamenice in stilizirane
gasilske čelade. Plamen sega čez vrhnji rob ščita. Plamenica in čelada sta zlate barve.
SIMBOL združenja je okrogel. Njegova podlaga so osmerokraki 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 stilizirani obliki delo poklicnega gasilca. Stilizacije so v črni barvi.
Zgornje levo polje prikazuje gasilca, ki gasi požar, zgornje desno polje gasilca pri tehnični
intervenciji in reševanju iz vode. Spodnje levo polje prikazuje gasilca pri ekološki intervenciji,
spodnje desno 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 je dimenzije 135 x 75 cm. Na prednji strani je grb združenja na modri
podlagi in napis ZDRUŽENJE SLOVENSKIH POKLICNIH GASILCEV, leto ustanovitve in leto
razvitja prapora. Na zadnji strani je simbol združenja ter leto ustanovitve in leto razvitja
prapora. Prapor je obrobljen z zlatim robom.
Drog prapora je lesen s premerom 3,8 cm in višino 3 m. Vrh droga je okovan z medenino v
obliki grba združenja.
5. člen
(uporaba simbolov in znakov)
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 žig in simbol uporabljena na dokumentu, je
simbol odtisnjen v zgornjem levem kotu, žig pa pred podpisom podpisnika.
Prapor Združenja se uporablja na svečanih praznovanjih poklicnih gasilskih enot, na
obletnicah ostalih organizacij, na katere je Združenje vabljeno z namenom, da predstavlja
poklicne gasilce, in na pogrebih svojih članov ali državnikov. Uporabo v drugih primerih ureja
protokol. Likovna izvedba (podoba) žiga, grba, simbola, zastave in prapora je sestavni del
tega statuta.
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TEMELJNI CILJI ZSPG
6. člen
(namen delovanja)
ZSPG deluje z namenom, da uveljavlja strokovna načela na področju poklicnega gasilstva in
požarnega varstva ter opravlja naloge, za katere ga pooblasti država.
7. člen
(cilji delovanja)
Cilji delovanja ZSPG so:
 zagotavljanje strokovne usposobljenosti in razvoja svojih članov na področju požarne
varnosti in varstva pred požarom;
 skrb za status poklicnega gasilstva;
 zagotavljanje povezovanja poklicnega gasilstva v sistem varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami;
 mednarodno povezovanje z drugimi poklicnimi gasilskimi organizacijami;
 opravljanje nalog poklicnega gasilstva kot dejavnosti, ki je v javnem interesu in
humanitarne narave.

DEJAVNOSTI IN NALOGE ZSPG
8. člen
(vrste dejavnosti)
ZSPG v okviru nepridobitne dejavnosti opravlja naslednje osnovne naloge in obveznosti:
 opravlja strokovno-tehnične naloge poklicnega gasilstva, če ga pooblasti država ali
lokalna skupnost;
 posreduje zakonodajalcu strokovna mnenja o veljavnih predpisih, standardih in
normativih s področja požarnega varstva in gasilstva;
 si prizadeva za usklajeno delovanje in razvoj javnih zavodov;
 naslavlja pobude in predloge na državo in lokalno skupnost za izboljšanje delovanja
poklicnih gasilskih enot;
 sodeluje pri pripravi predpisov s področja požarnega varstva, gasilstva in varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami;
 zastopa člane združenja v odnosih do Vlade Republike Slovenije, pristojnega
ministrstva in drugih organov ter organizacij;
 sodeluje s pristojnim ministrstvom pri določanju minimalne osebne in skupinske
zaščitne opreme poklicnih gasilcev, meril za zavarovanje delovnih zmožnosti,
programa ugotavljanja psihofizičnih sposobnosti in programa za opravljanje preizkusa
znanja operativnih gasilcev ter določanju rokov za periodično ugotavljanje
sposobnosti in preizkusa znanja;
 obvešča javnost o delu združenja ter o dosežkih in problemih požarnega varstva in
gasilstva;
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podaja strokovne ocene izvedbe intervencij na območju države, v katerih so
udeleženi člani ZSPG;
organizira izmenjavo znanj med člani združenja in predlaga uvedbo novih spoznanj v
delo s področja požarnega varstva in gasilstva;
organizira seminarje, predavanja, javne tribune in strokovne posvete s področja
požarnega varstva in gasilstva;
sodeluje pri pripravi izobraževalnih programov in dopolnilnih usposabljanj poklicnih
gasilcev;
sodeluje pri organiziranju in delovanju gasilske šole;
predlaga pristojnemu ministrstvu teme za raziskovalne in razvojne projekte s
področja gasilstva in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
sodeluje pri izdelavi nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami;
strokovno sodeluje z Gasilsko zvezo Slovenije;
sodeluje pri pripravi meril in strokovnih podlag za financiranje gasilske dejavnosti;
sodeluje s pristojnim ministrstvom pri določanju obsega in načina sofinanciranja
gasilskih enot širšega pomena;
sodeluje pri pripravljanju in uveljavljanju kolektivne pogodbe dejavnosti;
sodeluje z domačimi, tujimi in mednarodnimi združenji ali sorodnimi organizacijami s
področja gasilstva;
sprejema pobude in oblikuje mnenje o Pravilih gasilske službe;
sprejema Pravila gasilske službe za poklicno gasilstvo;
sprejema kodeks etike poklicnega gasilstva;
podeljuje gasilska odlikovanja in priznanja;
vodi predpisane evidence o svojih članih;
organizira gasilsko-športna tekmovanja za svoje člane;
organizira strokovne ekskurzije, team building in druge dejavnosti za svoje člane po
sklepu UO ali strokovnega sveta;
uresničuje druge skupne interese in dejavnosti.

Za uresničevanje dejavnosti in nalog lahko ZSPG organizira oziroma vzpostavi različne oblike
sodelovanja tudi s fizičnimi in pravnimi osebami.

9. člen
(dejavnost po pooblastilu pristojnega ministra)
ZSPG poleg nalog, navedenih v 6., 7. in 8. členu tega statuta, opravlja tudi nalogo, za katero
ga pooblasti pristojni minister. Za dejavnost po pooblastilu pristojnega ministra se šteje
zlasti:
 opravljanje posameznih strokovno-tehničnih nalog varstva pred požarom;
 opravljanje organizacijskih in drugih nalog, s katerimi se zagotavlja razvoj poklicnega
gasilstva v državi in njegovo mednarodno povezovanje s poklicnimi gasilskimi
organizacijami v svetu;
 izdaja strokovne literature o varstvu pred požarom in gasilstvu.
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10. člen
(pridobitne dejavnosti)
ZSPG opravlja tudi naslednje pridobitne dejavnosti:
 G 47.789
trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah:
od tega: prodaja spominkov, našitkov, kapic, majic in podobnega
materiala z grbom ali s simbolom ZSPG;
 I 55.201
počitniški domovi in letovišča za potrebe članov ZSPG;
 J 58.110
izdajanje knjig s področja gasilstva;
 J 58 140
izdajanje revij in druge periodike s področja gasilstva;
 J 58.190
drugo založništvo s področja gasilstva;
 J 63.110
obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti za potrebe ZSPG;
 L 68.200
oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin;
 M 71.200
tehnično preizkušanje in analiziranje;
od tega: oprema in naprave s področja gasilstva in požarne preventive;
 M 73.120
posredovanje oglaševalskega prostora v svojih publikacijah in spletnih
straneh;
 N 82.190
fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške
dejavnosti;
 P 85.600
pomožne dejavnosti za izobraževanje;
Od tega: področje gasilstvo in požarna preventiva;
 R 91.020
dejavnost muzejev z gasilsko tematiko;
 R 93.190
druge športne dejavnosti za člane ZSPG .
Pridobitne dejavnosti opravlja pod pogoji, ki jih za opravljanje dejavnosti dovoljuje ZDru. Vse
te dejavnosti opravlja ZSPG le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev
oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti.
Pridobitna dejavnost je povezana z nameni in cilji ZSPG, če lahko neposredno pripomore k
uresničevanju namena oziroma ciljev ZSPG, pri čemer doprinos ni izključno v zagotavljanju
prihodkov ZSPG. Kot dopolnilna dejavnost se šteje tista pridobitna dejavnost, ki skupaj z
nepridobitno dejavnostjo sestavlja določeno storitev ali dosežek oziroma zagotavlja boljšo
izkoriščenost osnovnih sredstev ZSPG.

ČLANSTVO
11. člen
(članstvo)
Člani ZSPG so redni in podporni člani, ki so podpisali pristopno izjavo, ter častni člani in
veterani.
Redni član je javni zavod, prostovoljno gasilsko društvo s poklicnim jedrom, gospodarska
družba s poklicno gasilsko enoto ali organizacijske oblike, ki poklicno opravljajo gasilsko
službo. Redni člani plačujejo članarino.
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Redni član mora pridobiti soglasje najvišjega organa za včlanitev v ZSPG.
Podporni član je lahko vsak poklicni gasilec, ki plačuje članarino in je bil zaposlen v enotah iz
predhodnega odstavka oziroma je pridobil poklic poklicnega gasilca.
Veteran je poklicni gasilec, ki se je upokojil kot poklicni gasilec.
Častni član je oseba, ki ji je ta naslov zaradi izjemnega prispevka v delovanju poklicnega
gasilstva podelila skupščina ZSPG na predlog upravnega odbora ali strokovnega sveta.
Častni, podporni člani in veterani ne morejo biti izvoljeni v organe ZSPG ali opravljati vodilno
predstavitveno vlogo ZSPG (funkcionar).
Evidenco o članstvu vodi ZSPG.

PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV ZSPG

12. člen
(pravice članov)
Redni člani ZSPG imajo naslednje pravice:
 pravico, da volijo in so izvoljeni v organe ZSPG;
 pravico sodelovati na sejah organov ZSPG;
 pravico podajati predloge ter postavljati vprašanja organom ZSPG;
 pravico sodelovati pri uresničevanju ciljev in nalog ZSPG.
13. člen
(dolžnosti članov)
Dolžnosti članov so:
 da se aktivno vključujejo v dejavnost združenja;
 da skrbijo za uresničevanje ciljev združenja;
 da spoštujejo statut združenja;
 da redno plačujejo članarino, razen častnih članov in veteranov;
 da se ravnajo po kodeksu etike poklicnega gasilca.
14. člen
(prenehanje članstva)
Članstvo v združenju preneha:
 s prostovoljnim izstopom na podlagi pisne izjave člana;
 s črtanjem zaradi neplačane članarine;
 z izključitvijo, ker član deluje v nasprotju z interesi poklicnega gasilstva ali v nasprotju
s kodeksom etike poklicnega gasilca.
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NAČIN UPRAVLJANJA ZSPG
15. člen
(organi upravljanja)
Organi upravljanja ZSPG so organi ZSPG in funkcionarja ZSPG.
Organi ZSPG so:
 skupščina
 upravni odbor
 strokovni svet
 nadzorni odbor
 arbitraža
Funkcionarja ZSPG sta:
 predsednik ZSPG
 predsednik strokovnega sveta ZSPG
Mandat članov organov ZSPG in mandat funkcionarjev ZSPG je pet let. Funkcionarji so lahko
izvoljeni za največ dve zaporedni mandatni dobi.
V primeru prenehanja članstva v organih ZSPG oziroma prenehanja funkcije funkcionarjev
ZSPG zaradi odstopa, razrešitve ali smrti sprejme upravni odbor ugotovitveni sklep o
prenehanju mandata in začne postopek za nadomestne volitve.
16. člen
(skupščina)
Skupščina je najvišji organ ZSPG. Sestavljajo jo delegati, ki jih izvolijo redni člani po naslednjih
kriterijih:
 javni zavod 7. kategorije (ali višje) ima 3 delegate;
 javni zavod 6. kategorije ima 2 delegata;
 javni zavod 5. kategorije ima 1 delegata;
 gospodarske družbe s poklicno gasilsko enoto in druge organizacijske oblike imajo
skupaj 4 delegate;
 prostovoljna gasilska društva s poklicnim jedrom imajo skupaj 1 delegata.
Organi in funkcionarji ZSPG sodelujejo na skupščini ZSPG brez glasovalne pravice.

17. člen
(sklic skupščine)
Skupščina se sklicuje vsaj enkrat letno. Redno zasedanje skupščine skliče upravni odbor vsaj
14 dni pred zasedanjem po navadni pošti ter elektronski pošti.
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Izredno zasedanje skupščine lahko skličejo upravni odbor ali strokovni svet na lastno
pobudo, lahko pa več kot tretjina rednih članic ZSPG.
Skupščino ZSPG vodi delovno predsedstvo, izvoljeno na skupščini.
18. člen
(sprejemanje sklepov skupščine)
Skupščina je sklepčna, če je prisotna več kot polovica vseh delegatov. Če se ugotovi, da
skupščina ob sklicu ni sklepčna, se seja preloži za petnajst minut in se nato nadaljuje, če je
navzoča vsaj tretjina vseh delegatov. Ob tako zmanjšani udeležbi se skupščina ne more
nadaljevati v predloženem terminu, če je na dnevnem redu predlog sprememb Statuta ZSPG
in predlog o odtujitvi oziroma zastavitvi nepremičninskega premoženja. V vabilu za sklic
skupščine se izrecno napiše opozorilo na določbo iz tega člena.
Sklepe se sprejema z večino glasov navzočih delegatov, razen če gre za sklepe o spremembi
statuta, ki jih mora sprejeti z dvema tretjinama vseh glasov delegatov s pravico glasovanja.
Glasovanje na skupščini je javno, razen če skupščina ne odloči, da je glasovanje tajno.
O poteku skupščine se vodi zapisnik.
19. člen
(pristojnosti skupščine)
Pristojnosti skupščine so naslednje:
 sprejema poslovnik o svojem delu;
 sprejema Statut ZSPG ter njegove spremembe;
 voli predsednika ZSPG in predsednika strokovnega sveta;
 voli in razrešuje člane nadzornega odbora in arbitraže;
 imenuje upravni odbor in strokovni svet;
 sprejema Pravila gasilske službe poklicnih gasilcev;
 sprejema Pravilnik o arbitraži;
 sprejema Pravilnik o volitvah ZSPG;
 sprejema poročila o delu ZSPG in program dela;
 sprejema strategijo razvoja, programske usmeritve, stališča, sklepe, priporočila in
druge akte za napredek poklicnega gasilstva in protipožarnega varstva;
 sprejema finančni načrt in potrjuje zaključni račun;
 sprejema poročilo nadzornega odbora;
 obravnava in sklepa tudi o drugih zadevah in nalogah, ki jih predlagajo člani in niso
prenesene na druge organe ZSPG;
 odloča o prometu z nepremičninami;
 določa višino članarine;
 odloča o statusnih spremembah in o prenehanju ZSPG.
20. člen
(upravni odbor)
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Upravni odbor je izvršilni organ ZSPG, ki vodi delo med dvema skupščinama. Delo upravnega
odbora vodi predsednik ZSPG. Kadar je predsednik odsoten ali zadržan, ga nadomešča
namestnik predsednik ZSPG. Namestnika ZSPG in podpredsednika ZSPG izmed članov UO, na
predlog predsednika, imenuje upravni odbor.
Seje upravnega odbora sklicuje predsednik ZSPG po potrebi najmanj na vsako četrtletje. Prav
tako mora predsednik ZSPG sklicati sejo upravnega odbora, če zahtevo poda večina članov
upravnega odbora, nadzornega odbora ali strokovnega sveta, in sicer v roku 15 dni od
prejete pisne zahteve.
Upravni odbor je sestavljen iz predstojnikov javnih zavodov oziroma predstavnika javnega
zavoda, ki ga predlaga predstojnik, 4 predstavnikov industrijskih PGE, enega predstavnika
PGD s poklicnim jedrom in predsednika strokovnega sveta ZSPG.
Predsednik upravnega odbora in predsednik strokovnega sveta ne moreta biti iz iste gasilske
enote.
Upravni odbor sklepa veljavno, če je na seji prisotnih več kot polovica izvoljenih članov,
odloča pa z večino vseh prisotnih članov.
21. člen
(pristojnosti upravnega odbora)
Pristojnosti upravnega odbora so:
 sprejema poslovnik o svojem delu;
 pripravlja predloge sprememb in dopolnitev Statuta ZSPG;
 pripravlja in sprejema splošne akte;
 pripravlja predlog strategije delovanja ZSPG;
 uresničuje sprejete programe, sklepe in stališča skupščine;
 pripravlja predlog letnega programa dela ZSPG;
 pripravlja gradivo za seje skupščine;
 upravlja s premoženjem ZSPG;
 sodeluje s pristojnimi ministrstvi ter z Upravo Republike Slovenije za zaščito in
reševanje ter Inšpektoratom Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami;
 sprejema Pravilnik o priznanjih in odlikovanjih ZSPG;
 sprejema druge splošne akte, ki jih ne sprejema skupščina;
 obravnava letno poročilo ZSPG ter ga posreduje skupščini v razpravo in potrditev;
 obravnava poročilo nadzornega odbora o nadzoru nad finančnim in materialnim
poslovanjem ZSPG;
 sodeluje z zavarovalnicami ter drugimi zavodi in organizacijami, ki sodelujejo na
področju požarnega varstva;
 spremlja dejavnost članic ZSPG na vseh področjih njihovega delovanja;
 sklicuje zasedanje skupščine;
 razvija in spodbuja mednarodno povezovanje z drugimi gasilskimi organizacijami in
imenuje člane v različne organizacije in delovne skupine;
 določa organizacijo dela sekretarja ZSPG;
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sprejema in razrešuje delavce strokovne službe ZSPG ter daje soglasje k pogodbam o
zaposlitvi;
določa temeljno uredniško politiko;
odloča o pritožbah zoper odločitve organov;
podeljuje medalje, plakete in zahvale poklicnim gasilcem, enotam ter posameznikom,
ki niso člani ZSPG, a imajo zasluge za napredek poklicnega gasilstva;
uresničuje druge naloge po pooblastilu skupščine, vezane na dejavnost ZSPG;
odloča o sprejemu novih članov;
sprejema Pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju;
razvija in spodbuja mednarodno povezovanje z drugimi gasilskimi organizacijami in
imenuje člane v FEU;
imenuje člane požarnega sklada.
22. člen
(strokovni svet)

Strokovni svet je strokovni organ ZSPG. Delo strokovnega sveta vodi predsednik strokovnega
sveta ZSPG. Kadar je predsednik strokovnega sveta odsoten ali zadržan, ga nadomešča
njegov namestnik. Namestnika predsednika, ki je član strokovnega sveta, imenuje strokovni
svet na predlog predsednika.
Seje strokovnega sveta sklicuje predsednik strokovnega sveta ZSPG po potrebi najmanj na
vsako četrtletje ali na predlog večine članov strokovnega sveta, in sicer v roku 15 dni od
prejete pisne zahteve. Na seje se redno vabi predsednika ZSPG.
Strokovni svet je sestavljen iz poveljnikov poklicnih gasilskih enot oziroma operativnih vodij
oziroma člana, ki ga predlaga strokovni vodja ali poveljnik posamezne članice javnega
zavoda, štirih predstavnikov strokovnih vodij oziroma poveljnikov PGE v gospodarskih
družbah in organizacijskih oblikah, ki poklicno opravljajo gasilsko službo, in enega
predstavnika poveljnikov PGD s poklicnim jedrom.
Član strokovnega sveta mora biti poklicni gasilec.
Sklepi strokovnega sveta stopijo v veljavo, ko jih potrdi upravni odbor.
23. člen
(pristojnosti strokovnega sveta)
Pristojnosti strokovnega sveta so:
 svetuje pri strokovni vzgoji in pri operativni pripravljenosti gasilskih enot;
 načrtuje strokovno-operativne naloge na operativnem in preventivnem področju;
 načrtuje, spremlja in usmerja razvoj gasilske zaščitne in reševalne opreme;
 pripravlja strokovne podlage za program dela za operativno strokovno področje;
 razvija in spodbuja mednarodno sodelovanje na strokovnih področjih;
 uresničuje sprejete programe, sklepe in stališča upravnega odbora ter skupščine;
 na podlagi programa dela ZSPG sklepa o organiziranju tečajev, tekmovanj, strokovnih
ekskurzij in drugih oblik strokovnega izobraževanja poklicnih gasilcev;
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sprejema programe izobraževanja in usposabljanja;
preučuje vzroke požarov in analizira delo enot pri večjih intervencijah;
aktivno deluje v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
predlaga in sodeluje pri spremembah Pravil gasilske službe;
pripravlja predlog Pravil gasilske službe poklicnih gasilcev;
predlaga in sodeluje pri spremembah Pravil gasilske službe poklicnih gasilcev;
daje v potrditev UO sprejete sklepe;
ima pravico do veta na sprejete sklepe upravnega odbora iz strokovnega področja;
imenuje člane programskega sveta gasilske šole.

24. člen
(komisije)
Upravni odbor ali strokovni svet lahko za pripravo stališč, mnenj, predlogov ali za izvajanje
posameznih nalog z delovnega področja ZSPG imenujeta stalne ali občasne komisije. Te so za
svoje delo odgovorni organu ZSPG, ki jih je imenoval. O imenovanju komisij je potrebno
seznaniti upravi odbor oziroma strokovni svet.
V aktu o imenovanju komisije se določi člane, čas, za katerega so imenovani, in njihove
naloge.
Člani komisij so lahko člani ZSPG ali zunanji sodelavci.
Komisije nimajo pristojnosti odločanja.
Organ ZSPG, ki je imenoval komisijo, lahko za njeno delovanje sprejme poslovnik o delu.
Stalna komisija, ki jo imenuje upravni odbor, je komisija za priznanja in odlikovanja in
delovno-pravna komisija. Strokovni svet imenuje stalno komisijo za gasilstvo v gospodarskih
družbah in drugih organizacijskih oblikah, ki poklicno opravljajo gasilsko službo, komisijo za
preventivo, komisijo za GEŠP in komisijo za izobraževanje in usposabljanje.

25. člen
(volitve)
Postopek volitev predsednika ZSPG, predsednika strokovnega sveta, člane nadzornega
odbora in arbitraže ZSPG vodi volilna komisija.
Volilno komisijo imenuje upravni odbor, ki ima pet članov.
Člani volilne komisije ne morejo biti kandidati za funkcionarje in člane organov.
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26. člen
(nadzorni odbor)
Nadzorni odbor ima 3 člane, od katerih je eden predsednik nadzornega odbora. Nadzorni
odbor izvoli skupščina ZSPG.
Nadzorni odbor spremlja in nadzira finančno in materialno poslovanje ZSPG ter izvajanje
sklepov skupščine; obravnava zaključni račun ter o ugotovitvah materialnega in finančnega
poslovanja poroča skupščini ZSPG.
Seje sklicuje in vodi predsednik nadzornega odbora. Nadzorni odbor je sklepčen, če je
prisotnih več kot polovica članov, sklepa pa z večino vseh članov.

27. člen
(pristojnosti nadzornega odbora)
Pristojnosti nadzornega odbora kot nadzornika zakonitosti poslovanja ZSPG so:
 redno spremlja finančno in materialno poslovanje ZSPG;
 spremlja izvajanje sklepov skupščine;
 pregleda letno poročilo ZSPG pred obravnavo na skupščini;
 opravlja nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem ZSPG ter ugotavlja, ali so
poslovne knjige vodene primerno in ali so presežki prihodkov nad odhodki porabljeni
za namene in cilje, ki jih je sprejela skupščina;
 obravnava pripombe ali ugovore na finančno poslovanje ZSPG ali sklepe skupščine;
 o svojem delu in ugotovitvah poroča skupščini.
Predsednik nadzornega odbora oziroma drug član nadzornega odbora po pooblastilu
predsednika NO je vabljen na vsako sejo upravnega odbora.

28. člen
(arbitraža)
Za reševanje sporov med posameznimi poklicnimi gasilskimi enotami ter med posameznimi
poklicnimi gasilskimi enotami in ZSPG se v okviru ZSPG organizira stalna arbitraža.
Arbitraža ima 5 članov, od katerih je eden njen predsednik. Predsednika arbitraže in njene
člane izvoli skupščina.
Člani arbitraže med seboj izvolijo namestnika predsednika arbitraže, ki nadomešča
predsednika arbitraže, ko ta ne more opravljati svojih nalog.
Arbitraža sprejme Pravilnik o delu arbitraže oziroma se za delovanje arbitraže smiselno
uporabljajo določbe zakona, ki ureja pravdni postopek.
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29. člen
(delo arbitraže)
Ko arbitraža prejme predlog, predsednik arbitraže imenuje senat treh arbitrov, ki odločajo v
sporu. Predsednik arbitraže praviloma predseduje senatu. Imenovani arbitri odločajo z
večino glasov. Odločitev arbitraže je dokončna.

30. člen
(predsednik ZSPG)
Predsednik ZSPG je zakoniti zastopnik ZSPG, vodi delo ZSPG, ga zastopa in predstavlja. Je
odredbodajalec finančnega in materialnega poslovanja ZSPG. Odgovoren je za delovanje in
zakonitost poslovanja ZSPG.
Predsednik ZSPG je tudi predsednik upravnega odbora, ga sklicuje in vodi njegovo delo. Ima
pravico sodelovati na vseh sejah organov ZSPG.
Kandidat za predsednika ZSPG je lahko predstavnik člana ZSPG s sedežem v Sloveniji.
Kandidata za predsednika predlaga član ZSPG s pisnim soglasjem kandidata in organa
upravljanja člana ZSPG.
Predlog kandidatov za predsednika ZSPG oblikuje kandidacijska komisija, ki jo za volitve na
skupščini imenuje upravni odbor.
Predsednik je za svoje delo v skladu s tem statutom in pravnim redom Republike Slovenije
odgovoren upravnemu odboru in skupščini.
Kadar je predsednik ZSPG odsoten ali zadržan, ga nadomešča po pooblastilu namestnik
predsednika ZSPG.

31. člen
(predsednik strokovnega sveta ZSPG)
Predsednik strokovnega sveta ZSPG opravlja strokovno-operativne naloge in je zanje
odgovoren v skladu s Pravili gasilske službe in Pravili gasilske službe poklicnih gasilcev.
Kandidat za predsednika strokovnega sveta ZSPG je lahko tisti, ki vodi operativno delo v
članici ZSPG s sedežem v Sloveniji in ima najmanj visoko strokovno (6/2) stopnjo splošne
izobrazbe. Kandidata za predsednika strokovnega sveta ZSPG predlaga član ZSPG s pisnim
soglasjem kandidata in strokovnega organa člana ZSPG.
Predlog kandidatov za predsednika strokovnega sveta ZSPG oblikuje kandidacijska komisija,
ki jo za volitve na skupščini imenuje upravni odbor, pri čemer upošteva določbe Pravil
gasilske službe.
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Predsednik strokovnega sveta ZSPG je za svoje delo odgovoren upravnemu odboru,
strokovnemu svetu in skupščini.
Kadar je predsednik strokovnega sveta ZSPG odsoten ali zadržan, ga nadomešča namestnik
predsednika strokovnega sveta ZSPG.
Predsednik strokovnega sveta ZSPG je član štaba CZ RS.

32. člen
(strokovna služba)
Za opravljanje strokovno-tehničnih del lahko ima ZSPG strokovno službo. Strokovno službo
vodi predsednik ZSPG.
Organizacija strokovne službe se določi v skladu s potrebami ter razvojem gasilstva in
požarnega varstva ter z Aktom o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, ki ga sprejme
upravni odbor.
Delavci strokovne službe sklepajo pogodbe o zaposlitvi s predsednikom ZSPG.

MATERIALNO IN FINANČNO POSLOVANJE

33. člen
(financiranje ZSPG)
Viri financiranja ZSPG:
 sofinanciranje pristojnega ministrstva, URSZR;
 članarina;
 prihodki iz proračuna Republike Slovenije;
 sredstva požarnega sklada;
 prispevki članic;
 prispevki sponzorjev in donatorjev;
 prihodki od izvajanja javnih pooblastil;
 prihodki od izvajanja storitev iz domačih in mednarodnih razpisov;
 prihodki iz založniške dejavnosti;
 darila in volila;
 donacija pravnih in fizičnih oseb;
 drugih viri.

14

ZAGOTAVLJANJE JAVNOSTI DELA
34. člen
(javnost dela)
Delo ZSPG in njihovih organov je javno. Za zagotavljanje javnosti dela sta odgovorna
predsednik ZSPG in predsednik strokovnega sveta ZSPG. Seje organov ZSPG so javne, razen,
če se javnost izključi s sklepom zaradi varovanja poslovne tajnosti ali varovanja osebnega
dostojanstva oziroma osebne integritete člana ZSPG. Sklep sprejmeta upravni odbor in
strokovni svet.
ZSPG o svojem delu obvešča:
 s spletno stranjo in elektronskimi mediji;
 s tiskovnimi konferencami in objavami ter intervjuji v sredstvih javnega obveščanja;
 z neposrednim seznanjanjem članic z obvestili o delovanju vseh organov ZSPG;
 z omogočanjem širši javnosti, ki pokaže interes, da sodeluje na sejah organov ZSPG.

ODLIKOVANJA IN PRIZNANJA ZSPG
35. člen
(komisija za odlikovanja)
Upravni odbor ZSPG imenuje tričlansko komisijo za odlikovanje.
ZSPG ima v svoji organizaciji naslednja odlikovanja:
 bronasta medalja ZSPG
 srebrna medalja ZSPG
 zlata medalja ZSPG
 medalja za hrabrost
 medalja za požrtvovalno delo
 plaketa ZSPG
 zahvala ZSPG
Odlikovanja, nošenje, podeljevanje in opis z vzorci se opredelijo v Pravilniku o priznanjih in
odlikovanjih ZSPG.

NAČIN SPREJEMANJA SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA
36. člen
(spreminjanje statuta)
Pobudo za spremembo ali dopolnitev Statuta ZSPG lahko poda 10 % članov ali posamezni
organ ZSPG.
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Postopek za začetek sprememb in dopolnitev statuta oziroma za sprejem novega statuta se
začne na podlagi sklepa upravnega odbora, ki določi vsebino in vprašanja, ki jih je potrebno
proučiti.
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 skupščini v obravnavo in sprejem.

PRENEHANJE ZSPG
37. člen
(prenehanje ZSPG)
ZSPG lahko preneha po samem zakonu.
V primeru prenehanja ZSPG se vse premoženje, v skladu s sklepom skupščine, prenese na
novo organizacijo, ki prevzame njegove naloge.
Neporabljena sredstva se po poravnavi obveznosti vrnejo virom financiranja.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
38. člen
Z uveljavitvijo tega statuta preneha veljati Statut Združenja slovenskih poklicnih gasilcev, ki je
bil sprejet 20. 3. 2017.
39. člen
Volitve v nove organe ZSPG se izvedejo v štirih mesecih po sprejetju novega statuta.
40. člen
Ta statut je sprejet, ko je sprejet na skupščini ZSPG in ga potrdi pristojni organ. Veljati začne
naslednji dan po objavi na spletni strani ZSPG.

Predsednik ZSPG
Miran Korošak
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