P R E D G O V O R
I. POGLAVJE
Gasilstvo v Sloveniji se je razvilo iz požarne službe, ki so jo opredeljevali požarni redi, ti pa niso
zagotavljali uspešnosti gašenja požarov. Ljubljana je dobila požarni red 1751, ki pa so ga dopolnili
leta 1814 in 1817. Pogosti požari so botrovali temu, da so vsaj za silo uredili požarno službo, ki je
svojo opremo shranjevala v vnaprej znanih krajih. To je bil začetek uspešnega organiziranega
požarnega varstva.
II. POGLAVJE
V nekaterih pokrajinah Avstro-0grske so v drugi polovici prejšnjega stoletja že kar uspešno
organizirali gasilsko službo, kar je vzpodbudilo mesto k temu, da je pospešeno iskalo rešitve.
Ponudbo je odklonilo nemško društvo Turnverin, dočim je bil Južni Sokol pripravljen častno sprejeti
to delo. Priprave za organiziranje gasilstva so se nadaljevale z ustanovitvijo pripravljalnega odbora, ki
je 30. marca 1870 pod vodstvom Frana Doberleta na ustanovnem zboru ustanovilo Ljubljansko
prostovoljno požarno brambo. Iz tega društva je nastal Javni zavod Gasilska brigada Ljubljana in
Reševalna postaja Kliničnega centra. Sedanje gasilsko društvo Ljubljana mesto s sedežem na
Poljanskem nasipu 42, pa je nadaljevalec tradicije pred 125 leti ustanovljenega društva.
III. POGLAVJE
Po razpadu Avstro-Ogrskega cesarstva leta 1918 se je moralo tudi gasilstvo reorganizirati in iskati
povezave v novo nastali državi Jugoslaviji. V Ljubljani je tako prišlo 1. julija 1919 do dogovora za
ustanovitev Jugoslovanske gasilske zveze. Po Sloveniji pa so se društva združevala v župe, ki so
nekako predhodnice sedanjih gasilskih zvez.
Tako je bilo leta 1919 vključenih v JGZ Ljubljana 15 žup in sicer: Brežice, Ljutomer, Mozirje, Ormož,
Žalec, lg, Ljubljana, Kamnik, Kostanjevica, Kranj, Litija, Postojna, Radovljica, Škofja Loka in Ribnica.
Štajerski predel se je zelo težko odločil za pristop, zlasti v Mariboru, kjer je ostalo poveljevanje vse
do 1926 leta v nemškem jeziku. Za 60-letnico gasilstva v Ljubljani, pa sta se zavzela Fran Barle in
Josip Turk za sklic Vseslovanskega kongresa gasilcev slovanskih dežel, ki so v prelomnih letih postale
samostojne države. Tako je bila vzpostavljena povezava na širšem obmoju Evrope, predvsem
slovanskih držav. V kraljevini Jugoslaviji pa je prišlo zaradi medsebojnih trenj in razhajanj šele 15.
julija 1933 do ustanovitve Vatrogasnega saveza kraljevine Jugoslavije.
IV. POGLAVJE
Po II. svetovni vojni je bilo gasilstvo povezano preko notranjega ministrstva do leta 1955, ko so se
ustanovile občinske gasilske zveze v Sloveniji, med drugimi se je združilo tudi pet občinskih zvez v
Ljubljansko gasilsko zvezo, a od 1956 pa vse do danes v Mestno gasilsko zvezo Ljubljana in v
Gasilsko zvezo Slovenije, ter nato z osamosvojitvijo 1991 prekinili povezavo z Gasilsko zvezo
Jugoslavije.
V. POGLAVJE
V letu 1994 je bil s sprejetem zakona o krajevni samoupravi sprožen proces novega povezovanja
gasilcev na lokalni ravni. Razpuščenih je bilo takratnih pet občinskih zvez, na območju bivše
komunalne ureditve Mesta Ljubljane je bila ustanavljena Gasilska zveza Ljubljana in gasilske zveze
Brezovica, Dobrova, Horjul, Dolomiti, Dol pri Ljubljani, lg, Medvode, Škofljica, Velike Lašče in Vodice.

V Ljubljani, maj 1995
Prostovoljna gasilska društva iz območja Mestne občine Ljubljana, so na osnovi 33. člena zakona o
društvih (Uradni list Republike Slovenije št. 60/95) in 8. člena Statuta Gasilske zveze Slovenije
(izredni kongres GZS, 26.11.1994, Gasilec 1/95) ter 32. člena zakona o gasilstvu (Uradni list
Republike Slovenije št. 71/93 ) na ustanovnem občnem zboru Gasilske zveze Ljubljana, dne 15.
aprila 1995, dopolnitve na izrednem občnem zboru dne, 30. oktobra 1997, občnem zboru dne 10.
aprila 2003 in na občnam zboru dne 20. aprila 2004

sprejela

STATUT
GASILSKE ZVEZE LJUBLJANA
1. STATUSNE DOLOčBE
Ime in sedež zveze
Ime zveze je:
GASILSKA ZVEZA LJUBLJANA

1. člen

Gasilska zveza Ljubljana (GZL) ima sedež v Ljubljani, Vojkova ulica 19.
Namen in naloge GZL
2. člen
Gasilsko zvezo Ljubljana so ustanovila prostovoljna gasilska društva (PGD), gasilska društva (GD) in
prostovoljna gasilska društva v podjetjih in drugih gospodarskih organizacijah ter zavodih (IPGD) (v
nadaljevanju: članice) za opravljanje organizacijskih in strokovno tehničnih nalog v pomoč članicam pri
opravljanju osnovnih nalog požarnega varstva na območju Mestne občine Ljubljana (MOL). Zveza
opravlja te naloge preko organov zveze in drugih strokovnih teles.
Te naloge so zlasti naslednje:
1) opravljanje skupnih organizacijskih nalog v sistemu požarnega varstva ter zaščite in reševanja,
2) opravljanje preventivnih nalog,
3) organiziranje prostovoljnega gasilstva v MOL,
4) izobraževanje in usposabljanje v namen izvajanja operativnih organizacijskih in preventivnih nalog,
5) operativno vodenje zaščitnih in reševalnih akcij,
6) načrtovanje, nabavljanje, vzdrževanje ter obnavljanje gasilsko tehnične opreme,
7) načrtovanje, vodenje in izdelavo analiz skupnih nalog in posredovanj,
8) vzdrževanje in spoštovanje dejavnosti gasilskih veteranov,
9) spremljanje in usmerjanje predlogov za odlikovanja in druga gasilska priznanja,
10)obeleževanje in ohranjanje gasilske zgodovine in kulturne dejavnosti,

11)vodenje evidence operativnega stanja na območju GZL in vodenje evidence za potrebe GZS,
12)povezovanje z organi MOL, organi civilne zaščite in drugimi organizacijami za zaščito in reševanje
ter GZS,
13)uspešno izvajanje javne službe požarnega varstva, ter strokovno tehničnih nalog gasilstva, za
katere jih je pooblastila država ali MOL,
14)organizirano delovanje gasilske mladine in žena,
15)sodelovanje s šolami na področju preventivnega in propagandnega delovanja,
16)nudenje pomoči in skrbi za povezovanje z gasilskimi organizacijami v soseščini.
Simboli in oznake GZL
3. člen
Znak GZL je grb MOL z vrisanim gasilskim znakom v podnožju stolpa in napisom Gasilska zveza Ljubljana
izpisanem v polloku v dveh vrstah pod gasilskim znakom (Odločba MOL, Mestna uprava, številka: 352-JS,
z dne, 2.10.1995).
Prapor GZL
Prapor GZL je določen s statutom GZS, dopolnjen z napisom Gasilska zveza Ljubljana, letnico ustanovitve
1995 in letnico razvitja prapora. Na drugi strani je izvezen znak GZL in napis Na pomoč!
Žig GZL
GZL uporablja žig okrogle oblike 30 mm premera z gasilskim znakom v sredini, ob robu zgoraj z napisom
Gasilska zveza, spodaj ob robu napis Ljubljana.
Druge oznake GZL
Druge oznake GZL, ki označujejo pripadnost, celostno podobnost za opremo, dopisovanje in drugo, se
uredi s pravilnikom za uporabo oznak ob upoštevanju praktičnosti in namembnosti uporabe znaka, ter z
upoštevanjem uporabe splošnega gasilskega in zveznega znaka pri tem. Pravilnik sprejme predsedstvo na
predlog poveljstva in sekretariata.
Zastopanje in predstavljanje GZL
4. člen
GZL zastopata in predstavljata predsednik in poveljnik vsak s svojega splošnega in organizacijskega
področja opravljanja funkcije.
V primeru odsotnosti ali nedosegljivosti predsednika in poveljnika zastopata interese zveze eden od
podpredsednikov in eden od podpoveljnikov v okviru pooblastil, ki se na nju prenese.

2. ORGANIZIRANOST
Način včlanjevanja v GZL
5. člen
V skladu z 8. členom statuta GZS se v GZL združujejo prostovoljna gasilska društva, gasilska društva in
prostovoljna industrijska društva iz območja MOL.
Sklep o včlanitvi v GZL sprejme najvišji organ upravljanja v društvu.
Območje, ki ga pokriva GZL
6. člen
GZL deluje na območju MOL. PGD in GD operativno delujejo v sektorjih. Sektorji se določijo z načrtom
varstva pred požarom. Način organizacije in operativnega delovanja v sektorjih določajo Pravila gasilske
službe.
Povezovanje GZL in članic

7. člen

Za usklajeno reševanje nalog požarnega varstva, zaščite in reševanja in drugih nalog širšega značaja, se
GZL vključuje v regijo Ljubljana I., ki jo sestavljajo gasilske zveze novo nastalih občin na območju bivše
mestne občine Ljubljana.
GZL se prostovoljno povezuje z drugimi gasilskimi organizacijami v državi in tujini v skladu s tradicijo,
prijateljstvom in strokovnim sodelovanjem.
članice GZL se svobodno odločajo o povezavi z drugimi društvi v državi in tujini glede negovanja
prijateljskih in strokovnih stikov. članice priglasijo svoja sodelovanja z drugimi gasilskimi organizacijami
GZL.
Strokovne službe GZL

8. člen

Za opravljanje strokovno organizacijskih opravil, vodenje evidence, vodenje računovodsko-finančnih ter
administrativnih del za potrebe zveze in članic, GZL lahko ustanovi strokovno službo.
Tajnik zveze vodi strokovno službo in je odgovoren predsedniku.
Predsednik zveze podpisuje pogodbe o zaposlitvi in predlaga organizacijo službe glede na potrebe. Sklepe
o pogodbenih delih in zaposlitvi ter organizaciji dela po predhodni razpravi na sekretariatu in na osnovi
ustreznega akta sprejme predsedstvo zveze.

3. ORGANI ZVEZE IN NJIHOVE PRISTOJNOSTI
9. člen
Organi zveze
1)
2)
3)
4)
5)

občni zbor,
predsedstvo zveze s sekretariatom,
nadzorni odbor,
častno razsodišče,
poveljstvo.

Delovno področje organov zveze
OBčNI ZBOR GZL
10. člen
Občni zbor je najvišji organ GZL. Sestavljajo ga po dva delegata iz vsakega društva.
Občini zbor se sestane na rednem ali izrednem zasedanju. Redno zasedanje je vsako leto. Izredno
zasedanje se skliče po potrebi.
Redni in izredni občni zbor sklicuje predsedstvo.
Izredni občini zbor skliče predsedstvo na lastno pobudo ali najkasneje v roku 60 dni po tern, ko je prejelo
pisno pobudo članic, ki predstavljajo najmanj eno tretjino števila članic zveze ali na zahtevo nadzornega
odbora.
če predsedstvo ne skliče izrednega občnega zbora v roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti dnevni
red. Izredni občni zbor sklepa le o zadevi za katero je bil sklican.
11. člen
Občni zbor sklepa veljavno v prisotnosti več kot dve tretjini izvoljenih delegatov in funkcionarjev zveze, ki
imajo po poslovniku pravico glasovanja.
Sklepi občnega zbora se sprejemajo z večino glasov izvoljenih delegatov. Za sprejem, spremembe ali
dopolnitve statuta je potrebna dvotretinjska večina.
Občni zbor sprejme poslovnik, s katerim določi organizacijo, potek zasedanja in način volitev organov
občnega zbora.

Pristojnosti občnega zbora
12. člen
Občni zbor je najvišji organ GZL in ima naslednje pristojnosti:
1) sprejema poslovnik za delo občnega zbora,
2) potrjuje pooblastila delegatov,
3) potrdi člane predsedstva, voli nadzorni odbor, častno razsodišče, predsednika in dva (2)
podpredsednika ter poveljnika in dva (2) podpoveljnika,
4) potrjuje ostale člane poveljstva in sektorske poveljnike,
5) sprejme, spreminja in dopolnjuje statut,
6) sprejme programske usmeritve, stališča in sklepe, pravila in druge akte s področja požarnega
varstva in gasilske organiziranosti,
7) obravnava in sklepa o predlogih in pobudah delegatov in posameznih članic iz svoje pristojnosti,
8) dokončno sklepa o pritožbah na sklepe organov zveze,
9) odloča o prometu z nepremičninami, ki so v lasti zveze,
10)voli delegate za kongres in plenum GZS,
11)imenuje častne člane GZL,
12)podeljuje odlikovanja in priznanja GZL,
13)sprejema programe izobraževanja,
14)opravi nadomestne volitve, ki pa ne smejo presegati ene tretjine vseh članov organov,
15)sprejema finančni načrt in zaključni račun ter poročila o poslovanju in izvajanju programov dela,
16)sprejema stališča in sklepe na pobude in odločitve v zvezi z odločitvami drugih organov in
organizacij,
17)sklepa o prenehanju delovanja zveze,
18)odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo delegati in organi zveze v skladu z nameni in cilji zveze.
PREDSEDSTVO ZVEZE
13. člen
Predsedstvo GZL vodi delo zveze in je operativno-izvršilni organ občnega zbora. Občni zbor potrdi pri
članicah izvoljene člane predsedstva. Vsaka članica je v predsedstvu zastopana z enim (1) članom.
Predsednik, oba podpredsednika, poveljnik in oba podpoveljnika ter tajnik so člani predsedstva s pravico
glasovanja.
Seje predsedstva sklicuje in vodi predsednik zveze. Predsedstvo se sklicuje po potrebi, vendar najmanj
dvakrat letno. Predsedstvo veljavno sklepa, če je prisotnih najmanj polovica članov. Predsedstvo je
odgovorno za izvajanje sklepov in smernic občnega zbora.

Pristojnosti predsedstva GZL

14. člen

Predsedstvo GZL ima naslednje pristojnosti
1) sprejema in določa predloge gradiv za občni zbor ter daje poročila o svojem delu,
2) upravlja premoženje zveze,
3) izvaja sklepe občnega zbora,
4) izvaja in spreminja izvajanje letnega programa dela,
5) spremlja, ocenjuje delo predsednika in poveljnika zveze,
6) daje predhodna mnenja svojim delegatom v organih GZS,
7) opravlja druge tekoče naloge,
8) imenuje predsednike in člane strokovnih komisij,
9) izvaja organizacijsko in strokovno pomoč članicam,
10)izvaja naloge, ki izhajajo iz sklepov organov GZS,
11)imenuje tajnika zveze,
12)izmed predsedstva izvoli tri (3) člane sekretariata.
Sekretariat predsedstva GZL
15. člen
Sekretariat je operativno-izvršni organ predsedstva. Sestavljajo ga predsednik, dva podpredse-dnika,
poveljnik in dva podpoveljnika, tajnik zveze in trije (3) člani predsedstva. Sekretariat šteje deset članov,
sklepa veljavno ob prisotnosti polovice članov.
Pristojnosti sekretariata se nanašajo na izvajanje sklepov občnega zbora in predsedstva v okviru
tehničnih, strokovnih in administrativno-finančnih opravil ter svetuje in nadzoruje pravilnost dela članic.
Sklepe sekretariata potrjuje predsedstvo. Sekretariat je za svoje delo odgovoren občnemu zboru in
predsedstvu.
Strokovne komisije GZL
16. člen
Za strokovno opravljanje, vodenje in spreminjanje posameznih aktivnosti in strokovnih nalog ustanovi
predsedstvo stalne in začasne komisije. Komisije vodijo načeloma člani predsedstva in poveljstva.
Komisija šteje glede na vsebino in obseg dela tri do sedem (3-7) in več članov in veljavno sprejemajo
sklepe ob navzočnosti najmanj polovice članov komisije.
Stalne komisije so:
• gospodarska komisija,
• komisija za odlikovanja in priznanja,
• komisija za zgodovino,
• komisija za veterane,
• uredniški odbor LJUBLJANSKI GASILEC

NADZORNI ODBOR GZL
17. člen
Nadzorni odbor GZL spremlja delo predsedstva, predsednika, poveljnika in poveljstva, jim svetuje ter jih
usmerja k pravilnemu delu v skladu s statutom in drugimi pravili zveze.
Nadzorni odbor izvoli občni zbor in šteje šest (6) članov. Izmed sebe izvolijo predsednika. člani
nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani drugega organa. Odbor veljavno sklepa, če so na seji
prisotni vsaj štirje (4) člani.
Nadzorni odbor nadzoruje materialno-finančno poslovanje zveze in ukrepa v primeru kršitev. O delu
organov zveze in svojem delu poroča občnemu zboru, kateremu je tudi odgovoren za svoje delo.
čASTNO RAZSODIŠčE

18. člen

častno razsodišče GZL odloča:
•
•
•

o sporih med GZL in njenimi članicami, ki izvirajo iz izvrševanja pravic in obveznosti določenih s
statutom in pravilih gasilske službe ter obveznostmi iz dejavnosti gasilske organizacije;
o drugih sporih v okviru pristojnosti;
o sporih med posameznimi članicami zveze;

častno razsodišče izreka svoje odločitve v skladu z določbami statutov posameznih članic zveze, s Pravili
gasilske službe in poslovnika.
častno razsodišče šteje šest (6) članov. Veljavne odločitve sprejema, če so na seji prisotni vsaj štirje (4)
člani.
Zoper odločitve častnega razsodišča ima prizadeti pravico pritožbe na občni zbor kot drugostopenjski
organ.
Predsednik GZL

19. člen

GZL vodi njen predsednik, jo zastopa in predstavlja. Je odredbodajalec in odgovoren za pravilnost in
zakonitost finančno materialnega poslovanja. Predsednik GZL je obenem predsednik predsedstva.
POVELJSTVO in poveljnik
20. člen
Poveljnik GZL s pomočjo poveljstva operativno in strokovno vodi operativne enote skladno s Pravili
gasilske službe.
Poveljstvo sestavljajo poveljnik in podpoveljnika ter sektorski poveljniki v skladu s Pravili gasilske službe.

Poveljstvo je za svoje delo odgovorno občnemu zboru GZL.
21. člen
Poveljnik GZL je odgovoren za izvajanje strokovno tehničnih in operativnih nalog na svojem območju ter v
obsegu za katerega se dogovorijo z MOL, državo ter GZS in drugih operativnih nalog, ki jih sprejme GZL,
predvsem pa:
1) sklicuje in vodi seje poveljstva,
2) nadzira organiziranost, pripravljenost in opremljenost operativnih enot članic,
3) skrbi za vodenje evidenc in delovanje sistema zvez,
4) vodi delo na pripravi in operativnem izvajanju nalog iz načrta varstva pred požari, pri tem
sodeluje z JZ Gasilska brigada Ljubljana,
5) je član štaba civilne zaščite MOL.
Pristojnosti poveljstva
22. člen
Poveljstvo GZL poleg nalog iz prvega odstavka 21. člena skrbi zlasti še za:
razvoj prostovoljnega operativnega gasilstva v MOL;
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

razvoj prostovoljnega operativnega gasilstva v MOL,
načrtovanje, organizacijo in usmeritev požarno preventivnih nalog,
strokovno in materialno tehnično pomoč članicam,
sodelovanje z JZ Gasilska brigada Ljubljana,
pripravljenost gasilskih enot in gasilsko tehnične opreme,
enotni sistem zvez in obveščanja ter alarmiranja,
izvajanje in pravilno uporabo Pravil gasilske službe,
programiranje in izvedbo izobraževalnih in vadbenih ter tekmovalnih programov z upoštevanjem
specialnosti,
9) izvedbo javnih nastopov na ravni zveze,
10)proučevanje vzrokov požarov, posredovanj operativnih enot pri gašenju požarov, reševanju in
zaščiti, preventivnih in drugih akcijah ter stanja v posameznem sektorju oziroma članici,
11)evidence strokovno tehničnega sektorja,
12)sodelovanje z drugimi gasilskimi organizacijami,
13)druge operativne in preventivne naloge iz vsebine načrta varstva pred požari.

23. člen
Izvedbo posameznih nalog iz svoje pristojnosti poveljstvo po potrebi lahko prenese na ustrezne stalne ali
začasne komisije. V stalnih komisijah je število članov odvisno od števila sektorjev, ker mora biti vsak
sektor zastopan z najmanj enim (1) članom. Začasne komisije štejejo glede na vsebino in obseg naloge
ustrezno število članov. Komisije veljavno sklepajo, če je prisotna najmanj polovica članov.
Stalne komisije so:
•
•
•
•
•

komisija
komisija
komisija
komisija
komisija

za
za
za
za
za

izobraževanje,
tekmovanja,
tehniko,
gasilsko preventivo,
žene,

•
•

komisija za mladino,
komisija za industrijsko gasilstvo

Naloge komisij se določijo s sklepi poveljstva. Način dela se določi s poslovnikom. Začasne komisije
poročajo o svojem delu v zaključnem poročilu oziroma na zahtevo poveljstva. Stalne komisije poročajo
poveljstvu in občnemu zboru po letnem programu dela oziroma na zahtevo poveljstva ali predsedstva
zveze. Komisije so za svoje delo odgovorne poveljstvu zveze.
Medsebojna razmerja organov GZL

24. člen

Vsi organi GZL so v medsebojni podrejenosti in nadrejenosti povezani glede na svoje pristojnosti določene
s statutom.
V primeru nejasnosti glede pristojnosti organov do posameznih vprašanj izda mnenje častno razsodišče,
dokončno odločitev sprejme občni zbor zveze.
Sestava organov GZL
25. člen
Občni zbor GZL sestavljajo izvoljeni delegati članic na njihovih občnih zborih. Vse članice imajo v zvezi
enako število delegatov, ne glede na njihovo številnost članov. Vsak delegat ima en (1) glas.
V predsedstvu GZL so zastopane vse članice z enim (1) članom.
Nadzorni odbor GZL je praviloma sestavljen iz ustrezno usposobljenih članov različnih strok in z
izkušnjami v gasilski organizaciji.
člani častnega razsodišča GZL so lahko samo ugledni člani gasilske organizacije z ustreznim poznavanjem
gasilske organizacije.
članice in člani gasilske organizacije so enakopravni pri kandidiranju za posamezne organe zveze, oziroma
dolžnosti.
26. člen
Za predsednika GZL je lahko predlagan in izvoljen kandidat z ustreznim znanjem in je pred tern že
dokazal organizacijsko-vodstvene sposobnosti v gasilstvu.
Za poveljnika GZL je lahko predlagan in izvoljen kandidat, ki izpolnjuje pogoje predpisane s Pravili
gasilske službe.
Za člana poveljstva GZL je lahko predlagan in izvoljen le ustrezno usposobljen kandidat.
Vsi člani organov zveze morajo aktivno delovati v svojih matičnih društvih.

Način volitev in razrešitev ter čas trajanja pooblastil
27. člen
Delegate za občni zbor GZL izvolijo občni zbori članic zveze. Pooblastila delegatov se potrdi na zasedanjih
občnega zbora zveze ob predložitvi pisnega potrdila o izvolitvi. Vsaka članica izvoli dva (2) delegata.
člane predsedstva zveze izvolijo občni zbori članic in jih potrdi občni zbor zveze na osnovi pisnega
pooblastila.
Kandidate za člane nadzornega odbora in častnega razsodišča GZL predlagajo ob upoštevanju kriterijev, ki
jih določa ta statut, člani zveze, po postopku, ki ga razpiše predsedstvo zveze. Nadzorni odbor in častno
razsodišče izvoli občni zbor.
Kandidat za predsednika GZL mora imeti pisno podporo najmanj ene tretjine članic zveze. Postopek o
načinu zbiranja podpor predpiše predsedstvo. Predsednika izvoli občni zbor z večino glasov prisotnih
delegatov.
Za volitve poveljnika GZL se uporabljajo določila Pravil gasilske službe. Skladno s tem predsedstvo zveze
predpiše način in postopek za določitev kandidatov za poveljnika in dveh podpoveljnikov.
Poveljnika in dva podpoveljnika izvoli občni zbor. Druge člane poveljstva izvoli občni zbor na predlog
poveljnika.
Vsa pooblastila za izvoljene člane organov zveze se usklajuje z obdobjem delovanja izvoljenih organov
GZS med dvema kongresoma.
Volitve v organe zveze so lahko tajne ali javne. Odločitve o tem sprejme občni zbor z večinskim sklepom
vseh delegatov in funkcionarjev s pravico glasovanja na osnovi z dvotretinjsko večino sprejetim
poslovnikom za delo občnega zbora.
Pravice in dolžnosti članov in organov GZL
28. člen
Pravice in dolžnosti članov in organov GZL so določene s tem statutom. Smiselno se pri tem uporabljajo
določila statuta GZS in Pravil Gasilske službe in veljavne zakonodaje.
Delegati in funkcionarji ter člani komisij imajo pravico do odstopa, ki ga morajo ustrezno utemeljiti.
Odstop sprejema ali ovrže organ, ki je pristojen za volitev oziroma imenovanje. Pristojni organ lahko
sprejema tudi razrešitve namesto odstopa v utemeljenih primerih. Pravica do pritožbe je obča. Ves
postopek se določi s poslovnikom.

4. FINANčNO MATERIALNO POSLOVANJE
Način vodenja poslovnih knjig
29. člen
GZL vodi poslovne knjige v skladu z veljavnimi predpisi. članice imajo po svojih zastopnikih pravico
vpogleda v vse poslovne knjige zveze v prisotnosti predsednika Nadzornega odbora in z utemeljenimi
razlogi.
Finančna sredstva za izvajanje dejavnosti
30. člen
Dejavnost GZL financira državni proračun R Slovenije za naloge in programe, ki jih določi GZS.
Dejavnost GZL se financira iz občinskega gasilskega sklada sredstev zavarovalnic in podjetij ter iz
proračuna MOL pogodbeno na osnovi programa javne službe požarnega varstva.
Za izvajanje drugih gasilskih dejavnosti GZL lahko pridobiva sredstva iz lastne dejavnosti, prispevkov, daril
in volil iz drugih virov. Za ta del dejavnosti zveza vodi poseben finančni obračun.
Odločanje o razporeranju sredstev
31. člen
O razporeranju sredstev GZL odloča občni zbor tako, da sprejme finančni načrt. Za namensko rabo
sredstev v okviru finančnega načrta je odgovoren predsednik. Za racionalno rabo sredstev, namenjenih za
nabavo gasilsko tehničnih sredstev (GTS) je odgovorno poveljstvo.
Zveza opravlja svoje finančno poslovanje preko pristojne upravno-finančne (bančne) institucije.
Podpisnike v prometu s finančnimi sredstvi določa predsedstvo. Predsedstvo določa limite razpolaganja
oziroma prioriteto uporabe sredstev za redno poslovanje v okviru finančnega načrta.
Priznanja GZL

32. člen

GZL podeljuje svoja odlikovanja, jubilejne nagrade in priznanja posameznim gasilcem, gasilskim
organizacijam, oblastnim organom, humanitarnim organizacijam in drugim organom ter osebam in
organizacijam za zasluge in pomoč pri organizacijski, materialni in humanitarni krepitvi gasilstva.
33. člen
Pravilnik o vrstah odlikovanj, nagrad in priznanj GZL in o načinu zbiranja predlogov in pristojnosti
podelitve sprejme predsedstvo zveze na predlog komisije za odlikovanja in priznanja.

5. JAVNOST DELA
Način in oblika zagotavljanja javnosti dela GZL
34. člen
Delo GZL je javno. O svojem delu obvešča javnost preko tiskovnih konferenc, izjav za javnost ali drugimi
pisnimi gradivi, ki jih dostavlja sredstvom javnega obveščanja od različnih dogodkih in prireditvah z
namenim obveščanja javnosti v pogledu požarnega varstva in stanja organiziranosti gasilstva v mestu
Ljubljani.
GZL seznanja svoje članice in pristojni upravni organ občine o svojem delu tako, da jim dostavlja pisna
gradiva in zapisnike sej svojih organov, sklicuje posvete o strokovnih in organizacijskih vprašanjih ter o
drugih odločitvah pristojnih organov GZS ali organov oblasti. Po potrebi izdaja GZL svoj informativni
bilten.
Novinarji lahko prisostvujejo sejam organov zveze, razen v primeru, če organ sklene, da je seja zaprta. V
takih primerih se poda sredstvom javnega obveščanja izjava oziroma osnovna informacija, ki ima pomen
za javnost.
Odgovorni za obveščanje javnosti so: predsednik, poveljnik in tajnik.

6. PRENEHANJE DELOVANJA GZL
Način odločanja o prenehanju delovanja GZL
35.člen
O prenehanju delovanja GZL odloča občni zbor na rednem ali izrednem zasedanju. Za odločitev o
prenehanju delovanja zveze mora biti pripravljen pisni predlog z utemeljenim razlogom. Podano mora biti
mnenje predsedstva in predsednika zveze.
Sklep o prenehanju delovanja zveze mora biti sprejet z dvotretjinsko večino.
Zveza preneha z delovanjem tudi, če število včlanjenih članic zveze pade pod dve (2) članici ali po samem
zakonu.
Prenos premoženja v primeru prenehanja delovanja GZL
36. člen
V primeru ukinitve Zveze se vse premoženje prenese na ustanovitelje /PGD in GD/ali zvezo društev bivše
zveze. Pred prenosom premoženja se morajo poravnati vse obveznosti, izterjati vsi dolgovi in sestaviti
zaključni račun.

Proračunska sredstva se vrnejo v proračun.

7. PREHODNE IN KONčNE DOLOčBE
Sprejem statuta GZL
37. člen
Statut GZL in dopolnila ter spremembe sprejme občni zbor z dvotretinjsko večino vseh izvoljenih
delegatov.
Volitve prvih organov GZL
38. člen
Volitve prvih organov GZL se opravijo v skladu z določili tega statuta. Pooblastila izvoljenih organov zveze
trajajo do prihodnjega rednega kongresa GZS.
Veljavnost statuta GZL
39. člen
Statut GZL prične veljati osmi dan po objavi. Za objavo se smatra datum dostave overjenega izvoda
statuta vsem članicam zveze in GZS.
Številka:
Ljubljana, 20. april 2004
Tajnik:
Sabina Pokovec

Predsednik:
Tone Podobnik

