Na podlagi 19. člena Statuta Združenja slovenskih poklicnih gasilcev je Skupščina ZSPG na zasedanju
dne 17.1.2019 v Celju sprejela:

Pravilnik o volitvah organov upravljanja in funkcionarjev
ZSPG
I.

SPLOŠNE DOLOČBE:
1. člen

Ta pravilnik ureja volitve in razrešitve organov upravljanja Združenja slovenskih poklicnih gasilcev (v
nadaljevanju (ZSPG) in njegovih funkcionarjev, določa volilne organe, kandidacijski postopek,
postopek izvedbe glasovanja in ugotavljanja rezultatov glasovanja, določa način in pogoje prenehanja
članstva v organih upravljanja, določa način odpoklica in določa varstvo volilne pravice.
V vseh primerih volitev in razrešitev, na vseh ravneh ZSPG, ki jih ta pravilnik ali Statut ZSPG izrecno ne
urejata, se smiselno uporabljajo določbe tega pravilnika in Statuta ZSPG.
V pravilniku uporabljeni izrazi zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za
moške in ženske.
2. člen
Volitve potekajo dvostopenjsko. Volilne komisije v članicah ZSPG izvedejo volitve za delegate
Skupščine ZSPG. Izvoljeni delegati na volilni Skupščini izvolijo predsednika ZSPG, predsednika
Strokovnega sveta ZSPG, člane Nadzornega odbora in Arbitraže ter imenujejo člane UO in
Strokovnega sveta ZSPG.
3. člen
Mandat članov organov in funkcionarjev ZSPG traja pet let.

II.

ZAČETEK POSTOPKA VOLITEV
4. člen

Sklep o razpisu volitev organov upravljanja in funkcionarjev ZSPG sprejme Upravni odbor ZSPG.
5. člen
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UO ZSPG mora sklep o razpisu volitev odjaviti največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne
dobe članom upravljanja in funkcionarjem ZSPG.
6. člen
S sklepom o razpisu volitev se določijo dnevi volitev v članicah ZSPG, število voljenih delegatov
Skupščine iz posamezne članice oziroma število voljenih delegatov članic gospodarskih družb s
poklicno gasilsko enoto ali organizacijskih oblik, ki poklicno opravljajo gasilsko službo (v nadaljevanju:
članic gospodarskih družb) in prostovoljnih gasilskih društev s poklicnim jedrom ( v nadaljevanju:
PGD).

III.

VOLILNI ORGANI
7. člen

Kandidacijske postopke in volitve v organe upravljanja in funkcionarje ZSPG vodijo volilni organi.
Volilni organi so organizirani več nivojsko. UO imenuje volilno komisijo ZSPG skupaj s sklepom o
razpisu volitev.
Volilna komisija imenuje volilne komisije po članicah, ki izvedejo volitve delegatov Skupščine po
članicah.
Volilne komisije sestavljajo predsednik in dva člana in njihovi namestniki. Člani volilnih komisij in
njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za organe upravljanja in funkcionarje ZSPG.
8. člen
Volilna komisija je sklepčna, če je navzočih dve tretjini članov volilne komisije oziroma njihovih
namestnikov.
Če tudi tako ni mogoče zagotoviti sklepčnosti volilne komisije, je volilna komisija sklepčna, če so
namesto odsotnih članov ali njihovih namestnikov navzoči namestniki navzočih članov.
Predsednika volilne komisije lahko nadomešča le njegov namestnik.
9. člen
Naloge volilne komisije ZSPG:
 skrbi za zakonitost volitev v organe upravljanja in funkcionarjev ZSPG
 ugotavlja ali so predlogi kandidatov za organe upravljanja in funkcionarje v skladu s tem
pravilnikom in jih objavi,
 skrbi za urejenost volišča,
 določa volilni imenik,
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vodi volitve na volišču,
ugotavlja ustreznost kandidatov za člane UO in Strokovnega sveta ZSPG in jih predlaga v
imenovanje Skupščini ZSPG
ugotavlja rezultate izida glasovanja na volišču in razglaša kateri kandidati so izvoljeni v organe
upravljanja in funkcionarje ZSPG,
vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami,
opravlja druge naloge, ki jih določa ta pravilnik.
10. člen

Naloge volilnih komisij članic:
 skrbi za zakonitost volitev delegatov Skupščine ZSPG
 ugotavlja ali so predlogi kandidatov za delegate v skladu s tem pravilnikom in jih objavi,
 skrbi za urejenost volišča,
 določa volilni imenik v članici,
 vodi volitve na volišču,
 ugotavlja rezultate izida glasovanja na volišču in razglaša kateri kandidati so izvoljeni za
delegate Skupščine ZSPG,
 vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami v članicah,
 poroča volilni komisiji o opravljenih volitvah v članicah;
 opravlja druge naloge, ki jih določa ta pravilnik.

IV.

KANDIDIRANJE
11. člen

Predloge kandidatov za organe opravljanja in funkcionarje ZSPG je potrebno predložiti ustrezni volilni
komisiji v 30 dneh od dneva objave sklepa o razpisu volitev.
Predlogi kandidatov za delegate Skupščine se vložijo volilnim komisijam članic.
Predlogi kandidatov za ostale organe upravljanja in funkcionarje ZSPG se vložijo volilni komisiji ZSPG.
12. člen
Po preteku roka za vlaganje kandidatur, ustrezna volilna komisija v sedmih dneh preveri, če so
predlogi pripravljeni s skladu s tem pravilnikom in pravočasno vloženi.
13. člen
Če ustrezna volilna komisija ugotovi formalne pomanjkljivosti posameznih predlogov kandidatov,
zahteva od predlagateljev, da pomanjkljivosti v treh dneh odpravijo.
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Če volilna komisija ugotovi, da je kandidatura vložena na nepristojno volilno komisijo, jo v roku treh
dni odstopi pristojni volilni komisiji. Če je bila kandidatura vložena na nepristojno volilno komisijo
pravočasno, se šteje, da je pravočasna tudi v primeru, če jo je pristojna volilna komisija prejela po
izteku roka za vlaganje kandidatur.
Če ustrezna volilna komisija ugotovi, da pomanjkljivosti ni mogoče odpraviti ali ugotovi, da kljub pisni
zahtevi, predlagatelji niso odpravili pomanjkljivosti ali ugotovi da je predlog kandidatov vložen
prepozno, predlog zavrne.

V.

VOLITVE DELEGATOV SKUPŠČINE
14. člen

Vsaka članica izvoli število delegatov skupščine glede na kategorijo enote. Predlog za kandidaturo
delegata Skupščine morajo podpisati trije poklicni gasilci v članici. Kandidatura za delegata Skupščine
mora vsebovati pisno soglasje za kandidaturo. Kandidati ne smejo biti člani volilnega organa članice.

VI.

VOLITVE DELEGATOV SKUPŠČINE IZ ČLANIC GOSPODARSKIH DRUŽB
15. člen

Poklicni gasilci v članicah gospodarskih družb izvolijo delegate Skupščine z volitvami. Predlog za
kandidaturo delegata Skupščine morajo podpisati trije poklicni gasilci članic gospodarskih družb.
Kandidatura za delegata Skupščine mora vsebovati pisno soglasje za kandidaturo in soglasje
delodajalca. Kandidati ne smejo biti člani volilnega organa članice.
16. člen
Volilna komisija ZSPG zbere kandidature in objavi skupno kandidatno listo in pošlje volilnim
komisijam v članicah gospodarskih družb glasovalne liste za delegate Skupščine. Poklicni gasilci v
članicah gospodarskih družb glasujejo za enega kandidata. Za delegate Skupščine so izvoljeni tisti
kandidati, ki prejmejo največ glasov.

VII.

VOLITVE DELEGATA SKUPŠČINE ČLANIC PGD
17. člen

Poklicni gasilci v članicah PGD izvolijo delegata Skupščine z volitvami. Predlog za kandidaturo
delegata Skupščine morajo podpisati trije poklicni gasilci članic PGD. Kandidatura za delegata
Skupščine mora vsebovati pisno soglasje za kandidaturo in soglasje delodajalca. Kandidati ne smejo
biti člani volilnega organa članice.
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18. člen
Volilna komisija ZSPG zbere kandidature in pošlje volilnim komisijam v članicah PGD glasovalne liste
za delegate Skupščine. Glasuje se za enega kandidata. Za delegate Skupščine je izvoljeni tisti
kandidat, ki prejme največ glasov.

VIII.

IMENOVANJE ČLANOV UO IN STROKOVNEGA SVETA ZSPG IZ ČLANIC ZSPG
19. člen

Kandidate za člane UO in Strokovnega sveta ZSPG predlagajo članice ZSPG. Predlogi za kandidaturo
morajo vsebovati pisna soglasja kandidatov. Kandidati za člane Strokovnega sveta ZSPG morajo biti
poklicni gasilci. Skupščina predlagane kandidate imenuje v UO oziroma Strokovni svet ZSPG.

IX.

VOLITVE ČLANOV UO IN STROKOVNEGA SVETA ZSPG IZ ČLANIC GOSPODARSKIH DRUŽB
20. člen

Volilna komisija pozove članice gospodarskih družb, da predlagajo kandidate za člane UO in
Strokovnega sveta ZSPG. Predlog za kandidaturo mora vsebovati pisno soglasje kandidata in soglasje
delodajalca. Kandidati za člane Strokovnega sveta morajo biti poklicni gasilci.
21. člen
Volilna komisija ZSPG zbere kandidature, objavi skupni kandidatni listi in pošlje volilnim komisijam v
članicah gospodarskih družb glasovalne liste. Glasovalni listi so ločeni za člane UO in člane
Strokovnega sveta ZSPG. Poklicni gasilci v članicah glasujejo za enega kandidata. Za člane UO in
Strokovnega sveta ZSPG so izvoljeni tisti kandidati, ki prejmejo največ glasov.

X.

VOLITVE ČLANA UO IN ČLANA STROKOVNEGA SVETA ZSPG IZ ČLANIC PGD
22. člen

Volilna komisija pozove članice PGD, da predlagajo kandidate za člana UO in Strokovnega sveta ZSPG.
Predlog za kandidaturo mora vsebovati pisno soglasje kandidata in pisno soglasje delodajalca.
Kandidati za člana Strokovnega sveta morajo biti poklicni gasilci.
23. člen
Volilna komisija ZSPG zbere kandidature, objavi kandidatni listi in pošlje volilnim komisijam v članicah
PGD glasovalne liste. Glasovalni listi so ločeni za člana UO in člana Strokovnega sveta ZSPG. Poklicni
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gasilci v članicah PGD glasujejo za enega kandidata. Za člana UO je izvoljeni tisti kandidat, ki prejme
največ glasov. Za člana Strokovnega sveta ZSPG je izvoljeni tisti kandidat, ki prejme največ glasov.

XI.

VOLITVE PREDSEDNIKA ZSPG

24. člen
Predsednika ZSPG neposredno volijo delegati na Skupščini po dvokrožnem večinskem sistemu.
25. člen
Predlog za kandidaturo za predsednika ZSPG mora podpisati najmanj ena članica in deset poklicnih
gasilcev, ki so preko rednih članic člani ZSPG.
Kandidatura za predsednika ZSPG mora vsebovati pisno soglasje za kandidaturo. Kandidati ne smejo
biti člani volilnih organov.

XII.

VOLITVE PREDSEDNIKA STROKOVNEGA SVETA ZSPG
26. člen

Predsednika strokovnega sveta ZSPG neposredno volijo delegati na Skupščini ZSPG po dvokrožnem
večinskem sistemu.
27. člen
Predlog za kandidaturo za predsednika strokovnega sveta ZSPG mora podpisati najmanj ena članica
in deset poklicnih gasilcev, ki so preko rednih članic člani ZSPG.
Kandidatura za predsednika ZSPG mora vsebovati pisno soglasje za kandidaturo. Kandidati ne smejo
biti člani volilnih organov.

XIII.

VOLITVE NADZORNEGA ODBORA
28. člen

Nadzorni odbor volijo delegati na Skupščini ZSPG. Za predsednika Nadzornega odbora je izvoljen tisti,
ki prejme največ glasov.
29. člen
Predlog za kandidaturo člana Nadzornega odbora mora podpisati deset poklicnih gasilcev , ki so
preko rednih članic člani ZSPG.
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Kandidatura za člana nadzornega odbora mora vsebovati pisno soglasje za kandidaturo. Kandidati ne
smejo biti člani volilnih organov.

XIV.

VOLITVE ARBITRAŽE
30. člen

Člane Arbitraže volijo delegati na Skupščini ZSPG. Za predsednika Arbitraže je izvoljen tisti, ki prejme
največ glasov.
31. člen
Predlog za kandidaturo člana Arbitraže mora podpisati deset poklicnih gasilcev , ki so preko rednih
članic člani ZSPG.
Kandidatura za člana arbitraže mora vsebovati pisno soglasje za kandidaturo. Kandidati ne smejo biti
člani volilnih organov.

XV.

PRENEHANJE MANDATA DELEGATA SKUPŠČINE ZSPG
32. člen

Delegatu Skupščine ZSPG preneha mandat če:
 umre,
 mu preteče mandat,
 zgubi pravico biti voljen za delegata Skupščine,
 je odpoklican,
 odstopi,
 mu preneha delovno razmerje v članici.
Odstop delegata je veljaven, ko volilna komisija članice sprejme pisno izjavo delegata o odstopu.
33. člen
Če delegatu Skupščine preneha mandat, postane delegat Skupščine, za preostanek mandatne dobe,
tisti kandidat za delegata, ki je med neizvoljenimi kandidati za delegata dobil največ glasov, vendar ne
manj kot 20% glasov tistih, ki so glasovali. Če sta dva kandidata za delegata Skupščine dobila enako
število glasov, postane delegat Skupščine tisti, ki ima daljšo delovno dobo v članici.
Če pred potekom mandatne dobe, iz kakršnegakoli razloga, preneha mandat delegatu Skupščine in ga
ni mogoče nadomestiti na način iz predhodnega odstavka tega člena, se najkasneje v roku 15-ih dni
od dneva ugotovitve o prenehanju mandata, razpišejo nadomestne volitve.
V primeru iz prvega odstavka tega člena volilna komisija izda kandidatu potrdilo o izvolitvi.
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XVI.

ODPOKLIC DELEGATA
34. člen

Postopek za odpoklic delegata Skupščine se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 20% zaposlenih v
članici z aktivno volilno pravico. Zahtevi morajo biti priloženi podpisi zaposlenih članice.
V zahtevi za odpoklic se morajo navesti razlogi za odpoklic.
Zahteva za odpoklic se pošlje volilni komisiji članice.
Volilna komisija, v postopku za odpoklic delegata Skupščine, ne presoja razlogov za odpoklic.
35. člen
Če volilna komisija zahtevo za odpoklic ne zavrne, mora v 30-ih dneh razpisati glasovanje o odpoklicu
delegata Skupščine in določiti dan ter kraj glasovanja.
36. člen
Volilna komisija lahko s sklepom zavrne predlog za odpoklic:
 če ugotovi formalne pomanjkljivosti zahteve za odpoklic, predlagatelji odpoklica pa v, od
volilne komisije, postavljenem roku, formalnih pomanjkljivosti ne odpravijo ali če formalnih
pomanjkljivosti ni mogoče odpraviti,
 če je zahtevo za odpoklic podpisalo manj kot 20% delavcev z aktivno volilno pravico.
Sklep o zavrnitvi zahteve za odpoklic delegata Skupščine mora volilna komisija izdati najpozneje v
treh dneh po tem ko je bila zahteva za odpoklic vložena.
37. člen
Če zahteva za odpoklic delegata Skupščine nima pomanjkljivosti oziroma so bile formalne
pomanjkljivosti odpravljene, volilna komisija sprejme sklep o zakonitosti zahteve in zahtevo za
odpoklic javno objavi.
Sklep o ugotovitvi skladnosti zahteve za odpoklic člana delegata Skupščine, z zakonom in tem
pravilnikom, mora volilna komisija izdati najpozneje v treh dneh po tem, ko je bila zahteva za
odpoklic vložena; če pa je bila zahteva dana, v dopolnitev za odpravo formalnih pomanjkljivosti, pa
po preteku roka za dopolnitev.
38. člen
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Delegat Skupščine je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina zaposlenih v članici, ki imajo
aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
39. člen
Za izvedbo glasovanja o odpoklicu, se smiselno uporabljajo določbe tega pravilnika o volitvah članov
sveta zavoda.

XVII.

PRENEHANJE MANDATA IN ODPOKLIC ORGANOM UPRAVLJANJA IN FUNKCIONARJEM
ZSPG

40. člen
Za prenehanje mandata in odpoklic predsednika ZSPG, predsednika Strokovnega sveta ZSPG, članov
Nadzornega organa in Arbitraže se smiselno uporabljajo določbe o prenehanje mandata in odpoklicu
delegata Skupščine s tem, da zahteve podpišejo delegati Skupščine.
Postopke vodi Volilna komisija ZSPG, volitve pa so izvedene na Skupščini.
41. člen
Če je do konca mandata organom in funkcionarjem iz prejšnjega člena več kot eno leto in pol, se za
predsednika ZSPG in predsednika Strokovnega sveta ZSPG izvedejo nadomestne volitve z mandatom
do rednih volitev.

XVIII.

VARSTVO VOLILNE PRAVICE
42. člen

Volivcu morata biti zagotovljeni svoboda in tajnost volitev.
Nihče ne sme ovirati volitev delegatov Skupščine ZSPG v članicah. Volitve delegatov Skupščine ZSPG
morajo biti organizirane tako, da se jih lahko udeležijo vsi delavci.
Posamezna članica ne sme, v zvezi z volitvami, zaposlenim obljubljati kakršnihkoli koristi oziroma jim
ne sme groziti z izgubo koristi in tako vplivati na glasovanje.
Zaposleni v članici imajo pravico izraziti svoje mnenje o volitvah, volilnih organih in kandidatih za
delegate Skupščine ZSPG in zato ne morejo biti disciplinsko ali kako drugače odgovorni.
Nihče ne sme od delavca zahtevati, naj pove, kako je volil oziroma zakaj ni volil.
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43. člen
V primeru bistvenih kršitev postopka volitev, ki so ali bi lahko vplivale na zakonitost in pravilnost
volitev, predlagatelji in kandidati za delegate Skupščine ZSPG lahko zahtevajo, v osmih dneh od
razglasitve rezultata volitev, na socialnem in delovnem sodišču, razveljavitev volitev. Krajevno
pristojno sodišče je sodišče, pristojno po območju sedeža zavoda.

XIX.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
44. člen

Ta pravilnik stopi v veljavo v roku osmih dni od dneva sprejema na Skupščini ZSPG.
Pravilnik se objavi na spletnih straneh ZSPG.

10

