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Na podlagi 22. ilena Statuta Prostovoljnega gasilskega druitva Komenda z
dne 79.1.2008, je Obini zbor Prostovoljnega gasilskega druitva Komenda na
svojem zasedanju dne 28. januarja 2012 sprejel

PRAVILNIK O ORGAN IZACIJI POSLOVANJA
PROSTOVOLJ N EGA GASILSKEGA DRUSTVA KOM E N DA

7. UVODNE DOLOdAE

1. d len
(vsebina urejanja)

S tem pravilnikom se ureja organizacija in naiin poslovanja Prostovoljnega
gasilskega druitva Komenda (v nadaljevanju: PGD), naiin dela organov PGD in
ilanov organov PGD ter funkcionarjev PGD, opredeljuje poslovne listine,
organizacijo administrativnega poslovanja in naiin izvajanja nalog v PGD.

2.  d len
(opredeli tev PGD)

(1) PGD je gasilska organizacija, s statusom pravne osebe zasebnega prava po
zakonu, ki ureja druStva (v nadaljevanju ZDru-l), gasilsko dejavnost pa izvaja
na podlagi zakona, ki ureja podrodje gasilstva.
(2) PGD ima organizirano operativno gasilsko enoto, v skladu s kategorizacijo
in pogodbo, s katero opravlja javno gasilsko sluZbo.
(3) Za opravljanje javne gasilske sluZbe mora bit i  PGD vdlanjena v Gasilsko
zvezo (v nadaljevanju: GZ), ki teritorialno pokriva njeno obmodje in v Gasilsko
zvezo Slovenije (v nadaljevanju: GZS) kot krovno gasilsko organizacijo.

3.  d len
(poslovanje PGD)

(1) PGD, ki ima statusni poloZaj na podlagi ZDru-L, pri izvajanju gasilske
dejavnosti posluje po predpisih, ki urejajo podrodje gasilstva, po katerih je
dru5tvena svoboda omejena z obveznostmi, ki j ih nalagajo gasilski predpisi v
zvezi z operativnimi nalogami gasilstva.
(2) Obdani se zdrulujejo v prostovoljna gasilska dru5tva zaradi skupne ideje in
interesa, ki se kaZeta v pomodi drugim, ko, j ih prizadene polar al i  druga
nesreda. Ideja, ki zdruiuje obdane ne predstavlja osebnega interesa po
pridobitvi ugodnosti zase, temved humanitarno in nepridobitno dejavnosti
pomagati drugim, ko so pomodi potrebni.
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2, ORGANIZACIJA POSLOVANJA PGD

4. d len
( izvaja nje dejavnosti )

(1) Dejavnost PGD izvajajo funkcionarj i ,  organi in dlani PGD, na podlagi
odloditev pristojnih organov upravljanja PGD, na sedeZu PGD in na mestih
dogodka, kjer se izvaja gasilska dejavnost.
(2) Funkcionarj i  in dlani organov PGD so dolZni izvajati svoje aktivnosti v
skladu z vel javnimi predpis i  in sploSnimi akt i  ter  sk lepi  organov upravl janja
PGD. Pri svojem delu so dolZni pazit i  na ugled PGD in opravljati  vse naloge v
njegovo korist. de svojih nalog ne morejo ved izvajati, so doiZni ponuditi lvoj
odstop.

5.  d len
( pristoj nost za izv ajanje dejavnosti )

(1) Pristojnost funkcionarjev in organov PGD je dolodena v statutu PGD, njeno
izvajanje pa je podrobneje opredeljeno s tem pravilnikom.
(2) Kdor nastopa v imenu in za radun PGD, v gasilskih organizacijah al i  v
drugih javnih nastopih, je dolZan spo5tovati svojo pristojnost; ki je dolodena s
poloZajem, ki ga zaseda. Kdor v imenu PGD ne deluje v skladu s svojo
pristojnostjo, je discipl insko in materialno odgovoren.
(3) Kdor nastopa v imenu in za radun PGD je dolZan pazit i  na ugled PGD in v
imenu PGD ne sme javno izraiati  drugadnih mnenj, kot so bi la sprejeta na
nivoju PGD.

6.  d len
(organiziranost PGD)

(1) Dejavnost in naloge, ki so dolodene v statutu PGD se izvajajo prostovoljno.
(2) Clani organov PGD opravljajo svoje naloge na zasedanjih organa PGD.
Zunaj zasedanja organa PGD lahko opravljajo le aktivnosti, za katere jih je
pooblasti l  organ PGD ali predsednik organa PGD in v okviru tako danega
pooblast i la.
(3) Pooblasti lo za zastopanje PGD pomeni upravidenje, da posamezen dlan
predstavlja PGD in v njenem imenu in za njen radun daje izjave ter sprejema
obveznosti. Kdor nastopa v imenu in za radun PGD mora imeti za svoj nastop
pooblasti lo v statutu oziroma sploSnih aktih FGD ali pa pisno pooblasti lo za
zastopanje, ki ga da Predsednik PGD.
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7. d len
(vodenje)

Poslovanje PGD vodi Predsednik PGD, ki  je tudi njegov zakonit i  zastopnik.
Izvajanje strokovno-operat ivnih gasi lskih nalog in nalog poZarnega varstva
vodi Povel jnik PGD.

8.  d len
(sklepanje obligaci jskih razmeri j)

(1)  Obl igaci jska razmerja lahko sklepa v imenu in za radun PGD le Predsednik
PGD, kot zakonit i  zastopnik.
(2) Predsednik PGD lahko sklepa obligacijska razmerja le na podlagi sklepa
Upravnega odbora PGD ali Obdnega zbora PGD, de ima PGD pred tem
zagotovljena f inandna sredstva za poravnavo obveznosti. Pisno izjavo o
zagotovljenih sredstvih mora podati blagajnik pred sklenitvi jo obligacijskega
razmerja.
(3) Sklepanje pogodbe o izvajanju javne gasilske sluZbe se opravi tako, da se
v okviru GZ z drugimi PGD dogovori jo pravice in obveznosti za PGD in GZ, nato
pa osnutek pogodbe, pred podpisom, odobri Upravni odbor PGD.

9.  d len
( izva janje d lansk ih prav ic  v  GZin gasi lsk i  reg i j i )

(1) PGD izvaja svoje dlanske pravice v GZ preko dlanov PGD v organih
upravljanja GZ, v skladu s statutom.
(2) Upravni odbor PGD daje predloge in pobude k f inandnemu nadrtu
programu investici j  in programu dela GZ.
(3) Z gasilsko regijo sodeluje PGD preko organov GZ.

10.  d len
( izvajanje dlanskih pravic v GZS)

(1) PGD ima v Plenumu GZS I glas, ki  ga v njegovem imenu izrala GZ.
(2) PGD lahko neposredno z GZS ureja vsa t ista vpraSanja, ki  se nanaSajo na
njegov statusni poloZaj al i  v pr imerih, ko si  interesi PGD in GZ nasprotujejo in
j ih ni  mogode re5it i  po mirni pot i  znotraj GZ.

3. NAfIN DELA FUNKCIONARJEV IN ELANOV ORGANOV PGD

1 1.  d len '
(Predsednik  PGD)

(1) Predsednik PGD je zakonit i  zastopnik PGD, vodi delo PGD, ga zastopa in
predstavlja. Je odredbodajalec f inandno materialnega poslovanja PGD. Sklepe
organov PGD izvaja s sprejemanjem poslovnih odloditev o posameznih
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aktivnosti za izvedbo sklepov Upravnega odbora PGD in drugih organov PGD.
Odgovoren je tudi za varovanje osebnih podatkov.
(2) Predsednik PGD mora s svojim delovanjem zagotavljati  redno in tekode
poslovanje PGD ter izvajanje sprejetih programov dela. Kot odredbodajalec
finandno materialnega poslovatia mora zagotavljati  zakonitost poslovanja PGD
in varstvo osebnih podatkov. Ce oceni, da odloditev posameznega organa ali
posameznika ni zakonita, je dolZan zadrlati njeno izvedbo, do razreSitve spora
o tem.
(3) Vsi organi in posamezniki, ki odlodajo o posameznih vpra5anjih poslovanja,
razen operativnega vodenja izvajanja gasilske sluZbe, so dolZni pri izvajanju
svojih nalog spo5tovati mnenje Predsednika PGD.
(4) Ce Predsednik PGD oceni, da posamezen dlan organa PGD ali funkcionar
PGD deluje v nasprotju z interesi PGD, s dimer bi lahko nastala vedja
premoZenjska Skoda ali  Skoda na ugledu PGD, al i  bi to lahko vplivalo na
nemoteno _poslovanje PGD, je dolZan takega posameznika na to pisno
opozoriti. Ce opozorilo ne zaleie je dolZan predlagati njegovo razre5itev.
Navedeno ne velja za dlana Nadzornega odbora PGD v zvezi z opravljanjem
nadzora nad poslovanjem PGD in za dlane Discipl inske komisi je PGD v zvezi z
disc ip l  inskimi  postopki .

12.  d len
(Poveljnik PGD)

(1) Poveljnik PGD opravlja strokovno-operativne naloge PGD in je zanje
odgovoren v skladu s statutom in drugimi sploSnimi akti PGD ter Pravil i
gasilske sluZbe in Posebnimi pravil i  gasilske sluZbe prostovoljnih gasilcev.
(2) Poveljniku PGD so pri opravljanju gasilske sluZbe podrejeni vsi operativni
d lani  PGD in n j ihovi  vodje.

13.  d len
(tajnik PGD)

(1) Tajnik je organizator administrativnega poslovanja PGD. Odgovoren je za
vodenje vseh evidenc, razen t ist ih, ki se nana5ajo na f inandno materialno
poslovanje.
(2) Tajnik je poobla5den za sprejemanje in odpremo po5te, sestavo vabil za
organe PGD in za sestavo zapisnikov posameznih organov PGD. Je pomodnik
funkcionarjem PGD pri opravljanju nj ihovega dela in vodenju organov. Njegova
naloga je tudi hramba in ustrezno arhiviranje celotne dokumentacije, ki se
nanaSa na poslovanje PGD.
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L4.  d len
(b lagajn ik  PGD)

Blagajnik organiz i ra in vodi  f inandno poslovanje PGD v skladu s pravi ln ikom, k i
ureja f inandno materialno poslovanje.

15.  d len
(kolegij  PGD)

Kolegij PGD je posvetovalno telo Predsednika PGD pri izvajanju nalog tekodega
poslovanja. Poleg Predsednika PGD ga sestavljajo 5e posamezniki, zadolleni za
izvajanje posameznih nalog PGD, in sicer Namestnik predsednika PGD,
Povel jn ik PGD, Namestnik povel jn ika PGD, ta jn ik in b lagajnik.

16.  d len
(nezd ruZlj ivost opravl janja funkcij)

V PGD ni zdrullj ivo opravljanje funkcije izvajanja nalog in nadzora nad
izvajanjem nalog za sorodnike do drugega dednega reda. Zaradi sorodstvenih
vezi ni zdrullj ivo opravljanje nalog Predsednika PGD, Poveljnika PGD,
Predsednika Nadzornega odbora PGD in dlana Nadzornega odbora PGD.

4, POSLOVNE LISTINE IN ORGANIZACIJA ADMINISTRATIVNEGA
POSLOVANJA

17.  d len
(poslovne l ist ine)

(1)  V imenu PGD se lahko uporabl ja jo le naslednje poslovne l is t ine:
1.  odposlani  in prejet i  dopis i ;
2. zapisniki Obdnega zbora PGD, Upravnega odbora PGD, Poveljstva PGD,

Nadzornega odbora PGD in Discipl inske komisi je PGD;
3. sklepi in odlodbe organov upravljanja PGD;
4. izdani in prejeti raduni;
5.  nalogi  za uporabo druStvenih vozi l ;
6. nalogi za sluZbeno potovanje z obradunom stroSkov;
7 . pomolna knjigovodska dokumentacija;
(2) Na vsaki poslovni l ist ini PGD morajo bit i  navedeni naslednji osnovni
podatki: polno ime in sedeZ PGD, matidna Stevilka, davdna Stevilka, naziv
l ist ine, vsebina in podpis predsednika PqD. Podrobnej5i opis vsebine
posamezne poslovne l ist ine je v Pri logi 5t. 1 tega pravilnika, ki je pri loga in
sestavni del tega Pravilnika. Za vsako poslovno l ist ino mora bit i  dolodeno kdo
jo sestavi, kdo jo kontrol ira in kdo jo odobri.
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18.  d len
(evidence)

(1) PGD vodi za potrebe svojega poslovanja evidence o poslovanju, f inandnem
in premoZenjskem stanju, dlanih in izvajanju gasilske dejavnosti.
(2)  PGD vodi  naslednje evidence:

1.  mat idno knj igo dlanov;
2. knjigo prejete in odposlane po5te;
3.  knj igo izdanih radunov;
4. knjigo prejetih radunov;
5.  g lavno knj igo o f inandnem poslovanju;
6. knjigo osnovnih sredstev;
7. knjigo drobnega inventarja;
B. seznam izdanih potnih nalogov za sluZbena potovanja;
9.  seznam izdanih potnih nalogov za dru5tvena vozi la;
10. evidence o izvajanju operativne gasilske dejavnosti.

(3) PGD lahko vodenje posamezne evidence (matidna knjiga, knjiga osnovnih
sredstev in inventarja, evidence o izvajanju operativne gasilske dejavnosti)
izvaja tudi v povezavi s spletno aplikacijo VULKAN in SPIN in se v svoji
evidenci nanje skl icuje oziroma vodi le dodatne podatke al i  odlaga podatke iz
VULKANA.

19.  d len
(pisarniSko poslovanje)

(1) Pisarni5ko poslovanje organizira in vodi tajnik PGD. PisarniSko poslovanje
se vodi na sedeZu PGD. Vodi se lahko v klasidni in elektronski obliki.
(2) PisarniSko poslovanje se lahko vodi le na opremi, ki je v lasti PGD in v
prostorih PGD. Prenos in uporabo dru5tvene dokumentacije zunaj prostorov
PGD mora predhodno odobrit i  Predsednik PGD.

20. dlen
(f inanino materialno poslovanje)

(1) PGD vodi svoje f inandno materialno poslovanje na nadin, kot je doloden v
pravi lniku, ki  ureja f inandno materialno poslovanje.
(2) Za organizaci jo in vodenje f inandnega poslovanja je odgovoren blagajnik.

2 I .  d lenr
(sestava in odobritev poslovnih l ist in)

(1)  Posamezno poslovno l is t ino lahko v imenu in za radun PGD izda le oseba, k i
je za to pooblaSdena. Oseba, ki sestavi l ist ino jamdi za resnidnost njene
vsebine.
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(2) Vsako poslovno l ist ino mora pred odobritvi jo kontrol irati  oseba, ki je
pristojna za podrodje, na katero se nanasa l ist ina. V imenu PGD odobri l ist ino
Predsednik PGD.

22.  d len
(evidenca prejete in odposlane po5te)

Po5to, ki je naslovljena na PGD, sprejema tajnik PGD. Po sprejemu jo odpre in
vpise v knjigo prejete po5te, nato pa nemudoma dostavi predsedniku PGD, ki
dolodi pristojno osebo in ukrepe za resitev zadeve.

23. dlen
(sporodila dlanom in tretj im)

(1) Sporodila, ki so naslovljena na dlane PGD sestavi tajnik, podpisuje pa
Predsednik PGD oziroma oseba, ki je pristojna za organizacijo aktivnosti o
kateri se obve5dajo dlani PGD. O izvajanju gasilskih vaj in drugih operativnih
dejavnosti obveSda dlane PGD Poveljnik PGD.
(2) Dopise in druga sporodila tretj im podpisuje Predsednik PGD. Sporodilo, ki
se nanaSa na izvajanje operativne gasilske dejavnosti sopodpi5e Poveljnik
PGD.

24. d len
(zapisnikov organov PGD)

(1) Zapisnik organov PGD je v pisni obliki sestavljen zapis o kraju, dasu,
udeleZencih in vsebini zasedanja posameznega organa. Delovanje organov
PGD se lahko dokazuje le z zapisniki. Pravilno sestavljen zapisnik je javna
list ina in dokaz o tem, kaj je dolodeni organ sklenil .  Zapisniki organov PGD se
hranijo trajno.
(2) Zapisnik Obdnega zbora PGD se sestavi za vsako zasedanje. Kot prvo
zasedanje velja ustanovni Obdni zbor, nato pa je treba Obdni zbor skl icati
vsako leto. Zapisnike zasedanj se Stevildi s Stevilkami od ena naprej tako, da je
iz Stevilke zapisnika razvidno Stevilo let obstoja PGD oziroma Stevilo Obdnih
zborov PGD. Zapisnik je sestavljen iz uvodnega in vsebinskega dela. Uvodni
del zajema podatke o Stevilki zapisnika Obdnega zbora PGD z navedbo imena
PGD, datuma, kraja, ter dasa zadetka zasedanja. ee Obdni zbor ob skl icani uri
ni sklepden, se to zapiSe v zapisnik. ee je 

-po 
preteku pol ure Obdni zbor

sklepden, mora Predsednik PGD na to opozorit i  v uvodu. V nadaljevanju se
navede, kdo je zadel Obdni zbor PGD ter goste, ki so bi l i  povabljeni in so se
udeleZil i  zasedanja. Po uvodnem delu predsednik PGD predlaga dnevni red, kot
je b i l  naveden na vabi lu.  V zapisnik se zapiSe dnevni  red in nadin,  kako je b i l
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sprejet, Nato mora bit i  v zapisniku opisan potek obravnave in sklepanja o
posamezni todki dnevnega reda. Na koncu se navedejo predsednik delovnega
predsedstva, zapisnikar in dva overovatelja, ki zapisnik tudi podpi5ejo.
(3) Zapisnik zasedanj Upravnega odbora PGD se vodi za vsako mandatno
obdobje posebej. Zapisniki se Stevildi jo tako, da novi Upravni odbor zadne s
prvim zasedanjem, nato pa se zasedanja Stejejo po vrsti do prenehanja
mandata. Vsa zasedanja Upravnega odbora, redna in izredna, se Stevildi jo
enotno, kar pomeni, da je za celoten mandat treba morebitna izredna
zasedanja umestit i  v zaporedno Stevilo rednih zasedanj. Seje Upravnega
odbora se skl icujejo s pisnimi vabil i ,  na katerih mora bit i  doloden dnevni red
zasedanja ter das in kraj zasedanja. Zapisnik zasedanja Upravnega odbora se
sestavi tako, da se navede zaporedno Stevilko zasedanja, datum, kraj in das
zadetka zasedanja. Stevilki zasedanja se doda letnica, ki omogoda hitrej5i
pregled sklepov za nazaj. Zapisnik podpi5eta Predsednik PGD in zapisnikar.
(4) Za sestavo zapisnikov ostal ih organov se smiselno uporabi dolodba o
zapisniku zasedanja Upravnega odbora pGD.

25. 6len
(arh iv)

(1) PGD ima za svojo poslovno dokumentacijo organiziran arhiv v svojih
prostorih. Arhiv ie organiziran tako, da se posebej odtaga vsaka vrsta
dokumentov po vrstnem redu itevilk in po posameznih tetih. pri odloieni
dokumentaciji ne sme manjkati nobena itevilka. Preklicani ati drugaie
razveliavlieni dokumenti morajo biti odloieni pod svojo zaporedno itevilko. Na
vrhu vsake enote dokumentacije (npr. registratorja, arhivske Skatle) mora biti
napisana vrsta dokumentov, Stevilke dokumentov in iasovno obdobje.
(2) Za organizacijo in vodenja arhiva je pooblaiten in zadot2en tajnik pGD.
Upravni odbor PGD lahko pooblasti poleg tajnika ie posameznega ilana, ki
pomaga urejati in voditi arhiv.
(3) Arhiv si upraviienci lahko ogledajo le v prostoru, kjer se arhiv nahaja in v
prisotnosti tainika oziroma pooblaiienega ilana. Vpogled v arhivsko gradivo
odobri vsem ilanom organov PGD tajnik, vsem ostatim pa Predsednik pGD.
Originalnih dokumentov ni dovoljeno odnaiati iz arhiva. O kopijah, ki se
izroiijo posameznim upraviiencem se vodi posebna evidenca v arhivu.
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5, NACIN IZVAJANJA NALOG PGD

26. d len
(vodenje PGD)

(1) PGD kot pravno osebo vodi Predsednik PGD, ki je njen zakonit i  zastopnik.
Predsednik PGD je dolZan skrbeti in je odgovoren za tekode in nemoteno
delovanje ter zakonito poslovanje PGD v skladu s statutom in pravnim redom.
Pri skladnem delovanju s predpisi je treba upostevati, da mora PGD spo5tovati
predpise v zvezi s poslovanjem pravne osebe in za izvajanje gasilske
dejavnosti.
(2) Predsedniku PGD pri vodenju PGD in pri pripravi predlogov odloditev za
organe upravljanja pomaga kolegij PGD.

27.  d len
( temel jna dolZnost  d lanov PGD)

(1) Temeljna dolZnost vsakega dlana PGD je spo5tovati statut ter druge
splo5ne akte in sklepe organov upravljanja, redno pladevanje dlanarine ter
udeleZba na obdnem zboru.
(2) Vsak dlan PGD, ki sprejme funkcijo al i  delovno dolZnost je to dolZan vestno
opravit i  in se pri tem ne more skl icevati na nadelo prostovoljnosti po ZDru-1.
Prostovoljnost velja le pri sprejemu funkcije, izvajanje funkcije pa mora biti
strokovno in odgovorno.

28. dlen
(opravl janje operativnih nalog gasilske sluZbe)

(1) Vsak obdan, ki se vkl judi v PGD za izvajanje operativnih nalog gasilske
sluZbe, se mora za zaupano nalogo ustrezno strokovno usposobiti in izkazati
ustrezno psihofizidno stanje.
(2) Vsak dlan PGD, ki je vkl juden v operativno izvajanje nalog javne gasilske
sluZbe, kot dlan operativne enote, je dolZan opravljati  to nalogo v skladu z
gasilskimi predpisi in se pri tem ne more skl icevati na nadelo prostovoljnosti po
ZDru-L.

29. dlen
(nadin izvajanja posameznih nalog)

O nadinu izvajanja posameznih nalog PGD ser odloda ob sprejemu programa
dela. Ce iz programa dela ni dovol j  podrobno razviden nadin izvajanja
posameznih nalog, odloda o nadinu izvedbe organizaci jskih nalog Predsednik
PGD, o nadinu izvedbe operat ivn ih  na log gas i lske s luZbe pa Povel jn ik  PGD.
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30. d len
(zagotavl ja nje operativne pri pravl jenosti )

(1) PGD zagotavlja operativno pripravljenost gasilske enote z organiziranjem
rednih strokovnih in kondici jskih vaj za izvajanje posameznih nalog enote,
spremlja psihofizidno sposobnost dlanov enote, zagotavlja ustrezno opremo,
skrbi za ustrezno dodatno in funkcionalno izobralevanje ter goji tovari5ke
odnose med dlani enote in med enotami s katerimi sodeluje.
(2) PGD zagotavlja dlanom gasilske enote tudi strokovna sredanja s pripadniki
drugih enot v okviru GZ, v katero je PGD vkljudeno, ter enotami drugih GZ, s
katerimi lahko sodeluje pri izvajanju gasilskih nalog.

31.  d len
(zagotavl janje stalne uporabnosti gasi lskih naprav in opreme)

PGD zagotavlja stalno uporabnost osebne za5ditne opreme, gasilskih naprav in
gasilske opreme tako, da opravlja redni interni nadzor po vsaki uporabi, na
dolodeno obdobje ter redne servisne preglede v skladu z navodil i  izdelovalca
posameznega sredstva.

32.  d len
(stalna pripravl jenost operativnih gasilcev)

(1) Poveljnik PGD je dolZan skrbeti za to, da je ob vsakem dasu doseglj ivo
minimalno Stevilo dlanov, ki lahko zadnejo izvajati gasilsko intervencijo. V ta
namen Poveljnik PGD razpolaga s podatki o delovni obveznosti posameznega
dlana operativne enote, o njegovem bivaliSdu, dopustih in drugih odsotnostih iz
kraja bivanja ter pri Soferjih o izpolnjevanju pogojev cesto prometnih
predpisov, zaradi katerih se ne bi mogle opravljati  naloge v gasilski enoti.
(2) V primerih, ko PGD ne more zagotovit i  redne intervencije s svojo gasilsko
enoto je dolZno poskrbeti, da jo zagotovi namesto nje drugo PGD in o tem
obvestit i  pristojne organe, v skladu s Pravil i  gasilske sluZbe.

33.  d len
(porodanje o izvrSitvi nalog)

(1) Vsak ilan PGD je dolZan tekote poroiati o izvajanju naloge, ki mu je bila
zaupana. Tekote poroianje pomeni, da redno obveiia Predsednika PGD o
poteku, pri izvajanju operativnih nalog gasilske sluibe pa ie Poveljnika PGD.
(2) Vsak tlan je dolZan poroiati organu, ki mu jq nalogo naloZil, na vsaki seji v
iasu izvajanja naloge. Pri poroianju mora tudi oceniti uspeinost reiitve in
opozoriti na morebitne teiave pri izvajanju.
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34. d len
(uskladitev poslovnih l ist in in evidenc)

Poslovne l ist ine in evidence je PGD dolZno vodit i  skladno s tem pravilnikom od
poslovnega leta 20L2 naprej.

35.  d len
(ureditev dosedanjih zapisnikov organov PGD)

(1) Dosedanj i  zapisniki  zasedanj Obdnih zborov PGD se uredi jo tako, da se
sestavi seznam izvedenih Obdnih zborov PGD po dasovnem vrstnem redu in k
vsakemu datumu doda tekoda Stevilka zasedanja Obdnega zbora. Za bododa
zasedanja Obdnega zbora se uporabl ja Stevi lka, ki  pravi loma oznaduje letnico
obstoja PGD.
(2) Zapisniki  Upravnega odbora PGD in drugih organov se oznadujejo v skladu
s tem pravi lnikom v novem mandatnem obdobju.

36.  d len
(uveljavitev pravi I  nika)

Ta pravilnik zaine veljati naslednji dan po objavi na oglasni deski PGD in
spletn i stra n i PGD www. pgd-komenda.si.

Predsedni,
Anton S

Q'l-d
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