
Na osnovi Statuta Gasilske zveze Žalec sta upravni odbor in poveljstvo na skupni seji dne 15. aprila
2013 sprejela

P o s l o v n i k
o delu upravnega odbora in poveljstva Gasilske zveze Žalec.

1. Člen
Upravni odbor in poveljstvo morata delovati v skladu z določili Statuta Gasilske zveze Žalec in
zakonodajo, ki ureja področje požarnega varstva in zaščite ter reševanja.

2. Člen
Upravni odbor in poveljstvo delujeta na sejah, ki so javne.

3. Člen
Seje upravnega odbora sklicuje in vodi predsednik gasilske zveze, v njegovi odsotnosti pa
namestnik predsednika ali od predsednika pooblaščeni član upravnega odbora.
Seje poveljstva sklicuje in vodi poveljnik gasilske zveze, v njegovi odsotnosti pa namestnik poveljnika
ali od poveljnika pooblaščeni podpoveljnik ali član poveljstva.

4. Člen
Na seje upravnega odbora se vabijo člani upravnega odbora, predsednik nadzornega odbora GZ
Žalec, poveljnik regije in člani organov GZ Slovenije iz GZ Žalec.
Na seje poveljstva se vabijo člani poveljstva, predsednik gasilske zveze in poveljnik regije.

5. Člen
Dnevni red in predlog sklepov pripravi za upravni odbor predsednik, za poveljstvo pa  poveljnik
gasilske zveze. Dnevni red se lahko dopolni in razširi tudi na seji, če to potrdi večina navzočih članov
upravnega odbora oziroma poveljstva.

6. Člen
Dnevni red z gradivom in predlogi sklepov morajo dobiti člani upravnega odbora oziroma člani
poveljstva 8 dni pred sejo. Dnevni red s predlogom sklepov se objavi tudi na spletni strani Gasilske
zveze Žalec.

7. Člen
O seji upravnega odbora se vodi zapisnik, ki se najkasneje v sedmih delovnih dneh po seji pošlje
članom upravnega odbora po elektronski pošti, objavi pa se tudi na spletni strani Gasilske zveze
Žalec.
O seji poveljstva se vodi zapisnik, ki se najkasneje v sedmih delovnih dneh po seji pošlje članom
poveljstva po elektronski pošti, objavi pa se tudi na spletni strani Gasilske zveze Žalec.

8. Člen
Člani upravnega odbora oziroma člani poveljstva sprejemajo predlagane sklepe praviloma z javnim
glasovanjem, razen če upravni odbor oziroma poveljstvo pred posamezno odločitvijo ne sklene
drugače.
Sklep je sprejet, če zanj glasuje večina navzočih članov upravnega odbora oziroma poveljstva.
V primeru enakega števila glasov na seji upravnega odbora je odločilen glas predsednika, razen v
primeru, če se odloča o vprašanjih predsednika. V primeru enakega števila glasov na seji poveljstva
je odločilen glas poveljnika, razen v primeru, če se odloča o vprašanjih poveljnika.



9. Člen
Upravni odbor oziroma poveljstvo lahko prične z delom in je sklepčno, če je navzočih več kot
polovica članov.

10. Člen
Upravni odbor in poveljstvo se sestaneta na redni seji najmanj vsako četrtletje.
Sklic seje upravnega odbora lahko opravi tudi najmanj 9 članov upravnega odbora, ki morajo biti
navedeni kot sklicatelji seje in predlagatelji dnevnega reda.
Sklic seje poveljstva lahko opravi tudi najmanj 10 članov poveljstva, ki morajo biti navedeni kot
sklicatelji seje in predlagatelji dnevnega reda.

11. Člen
Na predlog predsednika gasilske zveze upravni odbor imenuje blagajnika Gasilske zveze Žalec.

12. Člen
Namestnik predsednika gasilske zveze nadomešča predsednika v njegovi odsotnosti ali po njegovem
pooblastilu.
Namestnik poveljnika gasilske zveze nadomešča poveljnika na podlagi določil Pravil gasilske službe
in Posebnih pravil gasilske službe prostovoljnih gasilcev.

13. Člen
Strokovni sodelavec gasilske zveze vodi in organizira administrativno delo gasilske zveze in njenih
organov.

14. Člen
Blagajnik gasilske zveze vodi in organizira blagajniško poslovanje gasilske zveze in sodeluje s
finančnimi službami lokalnih skupnosti.

15. Člen
Za izvajanje operativno-izvršilnih in strokovno-tehničnih zadev upravni odbor in poveljstvo imenujeta
stalne in občasne svete ali komisije. Predsednike komisij za organizacijsko področje imenuje upravni
odbor na predlog predsednika gasilske zveze, predsednike komisij za operativno področje pa
imenuje Upravni odbor na predlog poveljnika gasilske zveze.

16. Člen
Poslovnik se spreminja in dopolnjuje na način kot je bil sprejet.

17. Člen
Ta poslovnik stopi v veljavo takoj po sprejetju na seji upravnega odbora in poveljstva gasilske zveze
in se smiselno uporablja tudi za delo drugih organov in delovnih teles gasilske zveze.

Žalec, dne 15.4.2013
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