GASILSKA ZVEZA ŠKOFJA LOKA
Kidričeva cesta 51/a
4220 Škofja Loka
KANDIDACIJSKA KOMISIJA
Datum: 21. 12. 2017
Na podlagi 4. člena Pravilnika o kandidacijskem postopku za volitve organov in funkcionarjev na Skupščini
Gasilske zveze Škofja Loka in sklepa Kandidacijske komisije, z dne, 20. 12. 2017, objavljamo

R A Z P I S
KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA
ZA VOLITVE ORGANOV IN FUNKCIONARJEV
NA SKUPŠČINI GASILSKE ZVEZE ŠKOFJA LOKA
1. Organi in funkcionarja, za katere poteka kandidacijski postopek in njihovo število
Kandidacijski postopek se razpisuje za naslednje organe:
 Upravni odbor - za 15 članov;
 Poveljstvo - za 9 članov;
 Nadzorni odbor - za predsednika in 4 člane;
 Častno razsodišče - za predsednika in 4 člane.
Kandidacijski postopek se razpisuje za:
 predsednika GZ in
 poveljnika GZ.
2. Mandatna doba
Mandatna doba organov in funkcionarjev je 5 let in traja od marca 2018 do marca 2023.
3. Pogoji in rok za kandidiranje
3.1.

Splošna pravila za kandidiranje:

Kandidat je lahko vsak, ki izpolnjuje splošne in posebne pogoje.
Kandidacijski komisiji mora biti predloženo kandidatovo soglasje h kandidaturi za posamezno funkcijo ter
dokazila o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev do ponedeljka, 22. januarja 2018. Soglasje pomeni zavezo
za sposobno in vestno izpolnjevanje funkcije, za katero se kandidira.
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 ter predsednika in člana Častnega razsodišča GZ Škofja Loka je lahko vsak polnoletni član
prostovoljnega gasilskega društva oziroma prostovoljnega industrijskega gasilskega društva, včlanjenega v GZ
Škofja Loka, 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 GZ, poveljnika GZ, ter predsednika Nadzornega odbora je lahko, kdor funkcije, za
katero kandidira, ni že opravljal dva mandata.
3.3.

Posebni pogoji za predsednika GZ

Kandidat za predsednika GZ je lahko uveljavljen dolgoletni član prostovoljne gasilske organizacije, ki ima
najmanj čin »višji gasilski častnik« in najmanj VI. stopnjo splošne izobrazbe.
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,

spremembe - Ur. list RS, št. 80/2008, z dne, 8. 8. 2008, spremembe - Ur. list RS, št. 9/2011, z dne, 11.
2. 2011, spremembe - Ur. list RS, št. 69/2015, z dne, 25. 9. 2015).
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 »višji 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, spremembe - Ur. list RS, št. 80/2008, z dne 8. 8. 2008, spremembe - Ur. list RS, št. 9/2011, z
dne, 11. 2. 2011, spremembe - Ur. list RS, št. 69/2015, z dne, 25. 9. 2015).
3.6.

Posebni pogoji za člane Upravnega odbora

Kandidat za člana Upravnega odbora, ki predstavlja posamezno gasilsko poveljstvo občine mora biti član
prostovoljne gasilske organizacije iz te občine in izpolnjevati splošne pogoje za kandidiranje, ki so navedeni v
tem razpisu.
3.7.

Posebni pogoji za člane Poveljstva

Kandidat za člana Poveljstva, ki zastopa posamezno gasilsko poveljstvo občine, je lahko član prostovoljne
gasilske organizacije iz te občine, 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, spremembe - Ur. list RS, št. 80/2008, z dne, 8.

8. 2008, spremembe - Ur. list RS, št. 9/2011, z dne, 11. 2. 2011, spremembe - Ur. list RS, št.
69/2015, z dne, 25. 9. 2015).
3.8.

Posebni pogoji za predsednika in člane Nadzornega odbora

Kandidati za predsednika in člane Nadzornega odbora so lahko člani prostovoljne gasilske organizacije, ki imajo
znanje in izkušnje, potrebne za izvajanje nalog Nadzornega odbora.
3.9.

Posebni pogoji za predsednika in člane Častnega razsodišča

Kandidati za člana Častnega razsodišča so lahko člani prostovoljne gasilske organizacije, ki imajo ustrezno
znanje in izkušnje, potrebne za izvajanje nalog Častnega razsodišča.
4. Obvezna sestavina pisnih kandidatur
Pisna kandidatura mora biti posredovana na obrazcu, ki je priloga tega razpisa. Pisni kandidaturi morajo biti
priloženi:
 sklep pristojnega organa predlagatelja kandidata;
 izjava kandidata, da soglaša s kandidaturo in izpolnjuje vse predpisane pogoje;
 dokazila o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev, predpisanih za posamezno funkcijo;
 kandidat za predsednika GZ oziroma poveljnika GZ mora priložiti tudi načrt izvedbe programa GZ.
5. Predlaganje kandidatov
Kandidate za predsednika GZ, poveljnika GZ, namestnika poveljnika GZ, člane Upravnega odbora, člane
Poveljstva, predsednika in člane Nadzornega odbora ter predsednika in člane Častnega razsodišča
Kandidacijski komisiji predlagajo gasilska poveljstva občin. Predlog je veljaven, če je njegov sprejem
razviden iz zapisnika seje posameznega gasilskega poveljstva občine.
Predsednica Kandidacijske komisije:
Martina Jelovčan

Priloge:
- rokovnik volilnih opravil,
- predlog kandidatov v organe GZ Škofja Loka,
- soglasje h kandidaturi,
- izjava, da se kandidat ne ukvarja s pridobitno dejavnostjo, vezano na poslovanje GZ.

