
 

 

 

 

 

  Številka:136/17-hb 

  Datum: 8. 1. 2018 

 

 
Na podlagi sklepa Kandidacijske komisije za volitve organov in funkcionarjev Gasilske 

zveze Šaleške doline z dne 8. 1. 2018 objavlja Kandidacijska komisija  

 
 

R A Z P I S   

KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA 

ZA VOLITVE ORGANOV IN FUNKCIONARJEV 
GASILSKE ZVEZE ŠALEŠKE DOLINE ZA OBDOBJE 2018 DO 2023 

 

11..  OOrrggaannii  iinn  ffuunnkkcciioonnaarrjjaa,,  zzaa  kkaatteerree  ppootteekkaa  kkaannddiiddaacciijjsskkii  ppoossttooppeekk  iinn  nnjjiihhoovvoo  

šštteevviilloo  

Kandidacijski postopek se razpisuje za naslednje organe: 

 Upravni odbor, za 23 članov 

 Poveljstvo, za 22 članov  

 Nadzorni odbor, za 3 člane 
 

Kandidacijski postopek se razpisuje za naslednja funkcionarja: 

 Predsednika GZ ŠD in  
 Poveljnika GZ ŠD. 

 

 

22..  MMaannddaattnnaa  ddoobbaa  

 

Mandatna doba organov in funkcionarjev je 5 let in traja od marca 2018 do marca 

2023.  
 

 

33..  PPooggoojjii  iinn  rrookk  zzaa  kkaannddiiddiirraannjjee  
 

33..11..  SSppllooššnnaa  pprraavviillaa  zzaa  kkaannddiiddiirraannjjee  

 

Kandidat je lahko vsak, ki izpolnjuje splošne in posebne pogoje. 
 

Do roka, določenega z Rokovnikom volilnih opravil za Skupščino GZ ŠD 2018, mora 

biti Kandidacijski komisiji predloženo kandidatovo soglasje h kandidaturi za 
posamezno funkcijo ter dokazila o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev. 

Soglasje pomeni zavezo za sposobno in vestno izpolnjevanje funkcije, za katero se 

kandidira. 
 

Kandidatura preneha s pisnim umikom soglasja, ki ga kandidat lahko predloži 

Kandidacijski komisiji najkasneje 31 dni pred zasedanjem Skupščine GZ ŠD. 



 

 

33..22..  SSppllooššnnii  ppooggoojjii  zzaa  kkaannddiiddiirraannjjee  
 

Kandidat za Predsednika, Poveljnika, člana Upravnega odbora, člana Poveljstva, 

predsednika in člana Nadzornega odbora je lahko vsak polnoletni član prostovoljnega 
gasilskega društva oziroma prostovoljnega industrijskega gasilskega društva, 

včlanjenega v GZ ŠD, ki ima poravnano članarino v svojem društvu in ki ni v 

kazenskem postopku oziroma ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper 
življenje, telo in premoženje. 

 

Kandidat za predsednika Nadzornega odbora in funkcionarja GZ ŠD je lahko kdor 

funkcije, za katero kandidira, ni opravljal že dva mandata.  
 

33..33..  PPoosseebbnnii  ppooggoojjii  zzaa  PPrreeddsseeddnniikkaa  GGZZ  ŠŠDD  iinn  nnaammeessttnniikkaa  pprreeddsseeddnniikkaa  GGZZ  ŠŠDD  

 
Funkcija predsednika GZ ŠD ni združljiva z opravljanjem funkcije predsednika PGD. 

 

Kandidat za namestnika predsednika GZ ŠD mora izpolnjevati pogoje, ki so določeni 
za Predsednika GZ ŠD. 

 

33..44..  PPoosseebbnnii  ppooggoojjii  zzaa  PPoovveelljjnniikkaa  GGZZ  ŠŠDD  

 
Kandidat za Poveljnika GZ ŠD je lahko član prostovoljne gasilske organizacije, ki ima  

čin »višji gasilski častnik« in najmanj V. stopnjo splošne izobrazbe. 

 

33..55..  PPoosseebbnnii  ppooggoojjii  zzaa  nnaammeessttnniikkaa  ppoovveelljjnniikkaa,,  ppooddppoovveelljjnniikkaa  iinn  ppoommooččnniikkee  

ppoovveelljjnniikkaa  

 

Kandidat za namestnika poveljnika GZ ŠD mora izpolnjevati pogoje, ki so določeni za 
poveljnika GZ ŠD. 

 

33..66..  PPoosseebbnnii  ppooggoojjii  zzaa  pprreeddsseeddnniikkaa  iinn  ččllaannee  NNaaddzzoorrnneeggaa  ooddbboorraa  
 

Kandidati za predsednika in člane Nadzornega  odbora so lahko člani prostovoljne 

gasilske organizacije, ki imajo znanje in izkušnje, potrebne za izvajanje nalog 
Nadzornega odbora. 

 

44..  OObbvveezznnaa  sseessttaavviinnaa  ppiissnniihh  kkaannddiiddaattuurr  

 
Pisna kandidatura mora biti posredovana na obrazcu, ki je priloga tega razpisa. Pisni 

kandidaturi mora biti priloženo: 

 sklep pristojnega organa predlagatelja kandidata; 
 izjava kandidata, da soglaša s kandidaturo in da izpolnjuje vse predpisane 

pogoje; 

 dokazila o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev; 
 kandidati za predsednika GZ ŠD oziroma poveljnika GZ ŠD morajo priložiti tudi 

predlog programa dela GZ ŠD za mandatno obdobje 2018-2023. 

 

55..  PPrreeddllaaggaannjjee  kkaannddiiddaattoovv  iinn  iizzvvoolliittvvee  
 

Kandidate za predsednika GZ ŠD oziroma poveljnika GZ ŠD predlagajo PGD in PIGD. 

Predlog je veljaven, če je obrazec potrjen s strani posameznega PGD in PIGD. 
 



 

Kandidate za člane Upravnega odbora, člane Poveljstva in člane Nadzornega odbora 

predlagajo PGD in PIGD. Predlog je veljaven, če je obrazec potrjen s strani 
posameznega PGD in PIGD. 

 

Kandidata za namestnika predsednika GZ ŠD predlaga Predsednik GZ ŠD, kandidate 
za predsednike Mladinske komisije, Komisije za delo s članicami, Komisije za delo z 

veterani v upravnem odboru predlaga predsednik GZ ŠD. 

Kandidate za namestnika poveljnika, podpoveljnika in pomočnike poveljnika predlaga 
kandidat za Poveljnika GZ ŠD. Člane poveljstva predlaga Skupščini v izvolitev  

Poveljnik GZ ŠD na podlagi predloga PGD in PIGD. 

 

 
 

Predsednik 

 kandidacijske komisije 
 

    Andrej Rupreht 

 
Priloge: 

 Rokovnik volitev 

 Obrazec za kandidate za predsednika in poveljnika GZ ŠD 

 Obrazec za kandidate za člane NO GZ ŠD 
 Obrazec za soglasje h kandidaturi 

 


