GASILSKA ZVEZA ŠENTJUR
Kandidacijska komisija
Številka: GZ-2/2018
Datum: 16. 02. 2018
Na podlagi 4. in 5. člena Pravilnika o kandidacijskem postopku za volitve organov
in funkcionarjev na skupščini Gasilske zveze Šentjur in sklepa Kandidacijske
komisije za volitve organov in funkcionarjev z dne 15. 02. 2018, objavlja
Kandidacijska komisija

R A Z P I S
KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA
ZA VOLITVE ORGANOV IN FUNKCIONARJEV
GASILSKE ZVEZE ŠENTJUR
1. Organi in funkcionarja, za katere poteka kandidacijski postopek in
njihovo število
Kandidacijski postopek se razpisuje za naslednje organe:
 Upravni odbor, za 23 članov;
 Poveljstvo, za 9 članov;
 Nadzorni odbor, za 3 člane;
Kandidacijski postopek se razpisuje za naslednja funkcionarja:
 Predsednika GZ in
 Poveljnika GZ.
2. Mandatna doba
Mandatna doba organov in funkcionarjev, je 5 let in traja od 11. aprila 2018 do
aprila 2023.
3. Pogoji in rok za kandidiranje
3.1.

Splošna pravila za kandidiranje:

Kandidat je lahko vsak, ki izpolnjuje splošne in posebne pogoje.
Do roka, določenega z Rokovnikom volilnih opravil GZ, 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.
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Kandidatura ugasne s pisnim umikom soglasja, ki ga kandidat lahko predloži
Kandidacijski komisiji najkasneje 31 dni pred zasedanjem skupščine.
3.2.

Splošni pogoji za kandidiranje:

Kandidat za Predsednika, Poveljnika, člana Upravnega odbora, člana Poveljstva,
predsednika in člana Nadzornega odbora je lahko vsak polnoletni član
prostovoljnega gasilskega društva, včlanjenega v GZ, 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.
3.3.

Posebni pogoji za Predsednika GZ in namestnika predsednika GZ

Kandidat za Predsednika GZ je lahko uveljavljen dolgoletni član prostovoljne
gasilske organizacije, ki ima najmanj čin »višji gasilski častnik« ali »višji gasilski
častnik organizacijske smeri« in najmanj VI. stopnjo splošne izobrazbe, pridobiti
mora podporo svojega in še najmanj dveh društev.
Kandidat za Predsednika GZ ne more biti kdor se sam oziroma njegovi sorodniki
do drugega dednega reda ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo, povezano s
poslovanjem GZ.
Kandidat za namestnika predsednika GZ mora izpolnjevati pogoje, ki so določeni
za Predsednika GZ.
3.4.

Posebni pogoji za Poveljnika GZ

Kandidat za Poveljnika GZ je lahko član prostovoljne gasilske organizacije, ki ima
čin »višji gasilski častnik« in najmanj V. stopnjo splošne izobrazbe ter opravljen
zdravstveni pregled v skladu s 3. členom Pravilnika o ugotavljanju zdravstvene
sposobnosti operativnih gasilcev (Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007).
Pridobiti mora podporo svojega in še najmanj dveh društev.
Kandidat za Poveljnika GZ ne more biti kdor se sam oziroma njegovi sorodniki do
drugega dednega reda ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo, povezano s
poslovanjem GZ. Poveljnik GZ mora predhodno imeti pisno soglasje poveljnika
regije.
3.5.

Posebni pogoji za namestnika poveljnika, podpoveljnika in pomočnike

Kandidat za namestnika poveljnika GZ mora izpolnjevati pogoje, ki so določeni za
poveljnika GZ.
Kandidat za podpoveljnika in pomočnika je lahko član prostovoljne gasilske
organizacije, ki ima čin »gasilski častnik« in splošno izobrazbo najmanj V.
stopnje ter opravljen zdravstveni pregled v skladu s 3. členom Pravilnika o
ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev (Uradni list RS, št.
65/2007 z dne 20. 7. 2007).
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3.6.

Posebni pogoji za člane Upravnega odbora

Kandidat za člana Upravnega odbora, ki predstavlja posamezno društvo mora biti
član prostovoljne gasilske organizacije iz tega društva. V skladu z 21. členom
Statuta GZ Šentjur so člani UO GZ, praviloma izvoljeni predsedniki društev.
Kandidat za člana Upravnega odbora ne more biti kdor se sam oziroma njegovi
sorodniki do drugega dednega reda ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo, povezano
s poslovanjem GZ.
3.7.

Posebni pogoji za člane poveljstva

Kandidat za člana poveljstva, ki zastopa posamezno društvo je lahko član
prostovoljne gasilske organizacije iz tega društva, ki ima čin »gasilski častnik« in
splošno izobrazbo najmanj V. stopnje ter opravljen zdravstveni pregled v skladu
s 3. členom Pravilnika o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih
gasilcev (Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007).
Kandidat za člana poveljstva ne morejo biti kdor se sam oziroma njegovi
sorodniki do drugega dednega reda ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo, povezano
s poslovanjem GZ.
3.8.

Posebni pogoji člane Nadzornega odbora

Kandidati za člane Nadzornega odbora so lahko člani prostovoljne gasilske
organizacije, ki so člani PGD v občini Šentjur in imajo znanje in izkušnje,
potrebne za izvajanje nalog Nadzornega odbora ter poznavanje računovodskih
standardov. Predsednika Nadzornega odbora izvolijo člani NO, na svojem prvem
zasedanju.
4. Obvezna sestavina pisnih kandidatur
Pisna kandidatura mora biti posredovana na obrazcu, ki je priloga tega razpisa.
Pisni kandidaturi mora biti priloženo:
 izjava kandidata, da soglaša s kandidaturo in da izpolnjuje vse predpisane
pogoje;
 dokazila o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev;
5. Predlaganje kandidatov in izvolitve
Kandidate za predsednika GZ oziroma poveljnika GZ, člane UO, poveljstva in
nadzornega odbora predlagajo društva. Predlog je veljaven, če je posredovan
osebno ali po pošti najkasneje do 16. marca 2018, v zaprti kuverti, naslovljeni na
Kandidacijsko komisijo GZ Šentjur, s pripisom »Ne odpiraj – za razpis!«,
Predlogi bodo veljavni samo v primeru, če bodo posredovani na predpisanih
obrazcih z vsemi prilogami, ki so jih društva prejela po pošti.
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Kandidata za namestnika predsednika GZ predlaga Predsednik GZ, kandidate za
predstavnike mladine, članice in veteranov v upravnem odboru predlagajo
društva in Komisije. Kandidacijska komisija in jih predlaga skupščini v potrditev.
Kandidate za namestnika poveljnika, podpoveljnika in pomočnike poveljnika in
člane poveljstva predlaga kandidat za Poveljnika GZ skupščini v izvolitev.

Predsednik
kandidacijske komisije
Roman Pevec

Priloge:
 Obrazec
 Obrazec
 Obrazec
 Obrazec

1
2
3
4

(Predlog kandidatov za organe GZ Šentjur)
(Predlog kandidatov za člane Poveljstva GZ Šentjur)
(Predlog kandidatov za člane komisij GZ Šentjur)
(Soglasje kandidaturi)
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