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Na podlagi 11. točke 22. člena Statuta Gasilske zveze Škofja Loka je Upravni odbor Gasilske zveze Škofja Loka 
na svoji seji, dne 19. 12. 2012, sprejel naslednji 
 
 

PRAVILNIK 
o kandidacijskem postopku za volitve organov in funkcionarjev 

Gasilske zveze Škofja Loka za obdobje 2013 do 2018 
 
 
I. SPLOŠNO 
 

1. člen 
(vsebina urejanja) 

S tem pravilnikom se urejajo sestava, imenovanje in naloge Kandidacijske komisije, kandidacijski postopek ter 
postopek izvolitve predsednika, poveljnika, namestnika poveljnika, članov Upravnega odbora, članov 
Poveljstva, predsednika in članov Nadzornega odbora ter predsednika in članov Častnega razsodišča Gasilske 
zveze Škofja Loka (v nadaljevanju: GZ) za mandatno obdobje 2013 do 2018. 
 
 
II. KANDIDACIJSKA KOMISIJA 
 

2. člen 
(sestava Kandidacijske komisije) 

(1) Kandidacijska komisija ima pet (5) članov. 
(2) V Kandidacijski komisiji ima vsako gasilsko poveljstvo občine (v nadaljevanju GPO), ki deluje v okviru GZ, 
enega predstavnika, enega pa predlaga Upravni odbor GZ. GPO je dolžno svojega predstavnika izvoliti na svoji 
seji in o izvolitvi predstavnika takoj pisno obvestiti GZ ter ji posredovati ustrezne podatke o predstavniku (ime in 
priimek ter naslov predstavnika). 
 

3. člen 
(imenovanje Kandidacijske komisije) 

(1) Predsednika, namestnika predsednika ter člane Kandidacijske komisije s sklepom imenuje Upravni odbor 
GZ. 
(2) Članstvo v Kandidacijski komisiji ni združljivo s kandidiranjem za funkcionarja oziroma člana posameznega 
organa GZ. 
 

4. člen 
(naloge Kandidacijske komisije) 

(1) Prvo sejo Kandidacijske komisije skliče predsednik Kandidacijske komisije v 15-ih dneh od imenovanja 
Komisije. 
(2) Na prvi seji člani Kandidacijske komisije opredelijo volilna opravila volilne skupščine GZ v letu 2013 in rok za 
njihovo izvedbo (v nadaljevanju rokovnik) ter opredelijo vsebino razpisa kandidacijskega postopka. 
(3) Rokovnik in razpis kandidacijskega postopka se objavita na spletni strani GZ in po e-pošti posredujeta vsem 
članom GZ. 
 

5. člen 
(razpis kandidacijskega postopka) 

(1) Razpis kandidacijskega postopka vsebuje: 
- navedbo organov in funkcionarjev, za katere poteka kandidacijski postopek ter njihovo število; 
- mandatno obdobje; 
- pogoje in rok za kandidiranje; 
- obvezne podatke pisnih kandidatur; 
- predlagatelje kandidatov in izvolitve. 
(2) Kandidacijska komisija mora pri svojem delu upoštevati kriterije za določitev kandidatov za funkcionarje in 
organe GZ, kot so navedeni v statutu GZ in v tem Pravilniku. Število kandidatov za funkcionarje in člane 
organov GZ je navedeno v Prilogi št. 1 tega Pravilnika. 



 
 
III. KANDIDACIJSKI POSTOPEK 
 

6. člen 
(splošni pogoji) 

(1) Kandidat za predsednika, poveljnika, člana Upravnega odbora, člana Poveljstva, predsednika in člana 
Nadzornega odbora ter predsednika in člana Častnega razsodišča GZ je lahko vsak polnoleten član 
prostovoljnega gasilskega društva (v nadaljevanju: PGD) oziroma prostovoljnega industrijskega gasilskega 
društva (v nadaljevanju: PIGD), včlanjenega v GZ, ki ni v kazenskem postopku oziroma ni bil pravnomočno 
obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje. 
(2) Kandidat mora Kandidacijski komisiji, do roka določenega z rokovnikom, predložiti pisno soglasje h 
kandidaturi (Priloga št. 2 tega Pravilnika) za funkcijo za katero kandidira. S soglasjem se kandidat zavezuje za 
vestno izpolnjevanje te funkcije. 
(3) Kandidatura ugasne s pisnim umikom soglasja, ki ga lahko kandidat predloži Kandidacijski komisiji 
najkasneje 31 dni pred zasedanjem volilne Skupščine oziroma z izvolitvijo na posamezno funkcijo. 
 

7. člen 
(posebni pogoji za predsednika GZ in člane Upravnega odbora GZ) 

(1) Kandidat za predsednika GZ oziroma člana Upravnega odbora GZ mora izpolnjevati pogoje, ki jih določa 
Statut GZ. 
(2) V Upravni odbor ne morejo biti predlagani kandidati, ki se sami oziroma njihovi sorodniki do drugega 
dednega reda ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo, povezano s poslovanjem GZ. 
 

8. člen 
(posebni pogoji za poveljnika, namestnika poveljnika ter člana Poveljstva GZ) 

Kandidat za poveljnika, namestnika poveljnika oziroma člana Poveljstva GZ mora izpolnjevati pogoje, ki jih 
določajo Pravila gasilske službe in Posebna pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev. 
 

9. člen 
(posebni pogoji za predsednika in člane Nadzornega odbora ter Častnega razsodišča) 

Kandidat za predsednika oziroma člana Nadzornega odbora ter za predsednika oziroma člana Častnega 
razsodišča mora imeti znanje in izkušnje, potrebne za izvajanje nalog Nadzornega odbora oziroma Častnega 
razsodišča. 
 

10. člen 
(predlagatelji kandidatov) 

(1) Kandidate za predsednika, poveljnika in namestnika poveljnika GZ ter člane organov GZ predlagajo GPO, ki 
delujejo v okviru GZ, v skladu s 5. členom tega Pravilnika. 
(2) Predlog kandidatov za člane Poveljstva GZ pripravi kandidat za poveljnika GZ in ga predloži Kandidacijski 
komisiji. 
 

11. člen 
(predstavitev kandidatov) 

Kandidati za predsednika oziroma poveljnika GZ morajo predstaviti vizijo in razvoj GZ za mandatno obdobje ter 
načrt izvedbe programa GZ. 
 

12. člen 
(objava liste kandidatov) 

(1) Kandidacijska komisija 30 dni pred zasedanjem volilne skupščine GZ predstavi kandidate Upravnemu 
odboru GZ ter oblikuje listo kandidatov za posamezne funkcije in organe GZ, ki izpolnjujejo predpisane pogoje 
in listo objavi na spletni strani GZ. 
(2) Lista kandidatov za posamezne funkcije in organe GZ se oblikuje po abecednem vrstnem redu priimkov 
kandidatov. 
 
IV. POSTOPEK IZVOLITVE 
 

13. člen 
(izvolitev predsednika, poveljnika, namestnika poveljnika ter organov GZ) 

(1) Kandidacijska komisija predlaga Skupščini v izvolitev kandidate za predsednika GZ, poveljnika GZ in 
namestnika poveljnika GZ. 
(2) Kandidacijska komisija predlaga Skupščini v izvolitev kandidate za člane Upravnega odbora GZ. 
(3) Kandidacijska komisija predlaga Skupščini v izvolitev kandidate za člane Poveljstva GZ. 
(4) Kandidacijska komisija predlaga Skupščini v izvolitev kandidate za predsednika in člane Nadzornega odbora 
GZ. 



(5) Kandidacijska komisija predlaga Skupščini v izvolitev kandidate za predsednika in člane Častnega 
razsodišča GZ. 
(6) Volitve se izvajajo za vsak organ posebej. 
 
 
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
 

14. člen 
(začetek veljavnosti) 

(1) Ta pravilnik začne veljati takoj, ko ga sprejme Upravni odbor GZ. 
(2) Pravilnik se objavi na spletni strani GZ. 
 
 
 
 

Predsednik GZ: 
                                Andrej Ambrožič l. r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 24.01.2013, objavljamo  
 
 

R A Z P I S   
KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA 

ZA VOLITVE ORGANOV IN FUNKCIONARJEV 
NA SKUPŠČINI GASILSKE ZVEZE ŠKOFJA LOKA 

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

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 

 
22..  MMaannddaattnnaa  ddoobbaa  
 
Mandatna doba organov in funkcionarjev je 5 let in traja od marca 2013 do marca 2018.  
 
33..  PPooggoojjii  iinn  rrookk  zzaa  kkaannddiiddiirraannjjee  
 
33..11..  SSppllooššnnaa  pprraavviillaa  zzaa  kkaannddiiddiirraannjjee::  
 
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 7. februarja 2013. 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 
15 dni pred zasedanjem skupščine. 
 
33..22..  SSppllooššnnii  ppooggoojjii  zzaa  kkaannddiiddiirraannjjee::  
 
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. PPoosseebbnnii  ppooggoojjii  zzaa  pprreeddsseeddnniikkaa  iinn  nnaammeessttnniikkaa  pprreeddsseeddnniikkaa  GGZZ     
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.  
 
Kandidat za namestnika predsednika GZ mora izpolnjevati pogoje, ki so določeni za predsednika GZ. 
 
33..44..  PPoosseebbnnii  ppooggoojjii  zzaa  ppoovveelljjnniikkaa  GGZZ  
 
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). 
 
 
 
 
 



33..55..  PPoosseebbnnii  ppooggoojjii  zzaa  nnaammeessttnniikkaa  ppoovveelljjnniikkaa,,  ppooddppoovveelljjnniikkaa  iinn  ppoommooččnniikkee  
 
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).  
 
33..66..  PPoosseebbnnii  ppooggoojjii  zzaa  ččllaannee  UUpprraavvnneeggaa  ooddbboorraa  
 
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.  
 
33..77..  PPoosseebbnnii  ppooggoojjii  zzaa  ččllaannee  PPoovveelljjssttvvaa  
 
Kandidat za člana poveljstva, ki zastopa posamezno gasilsko poveljstvo občine je lahko član prostovoljne 
gasilske organizacije iz te občine, 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 
 
33..88..  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. 
 
33..99..  PPoosseebbnnii  ppooggoojjii  zzaa  pprreeddsseeddnniikkaa  iinn  ččllaannee  ČČaassttnneeggaa  rraazzssooddiiššččaa  
 
Kandidati za člana Častnega razsodišča so lahko člani prostovoljne gasilske organizacije, ki imajo ustrezno 
znanje in izkušnje, potrebne za izvajanje nalog Častnega razsodišča. 
 
44..  OObbvveezznnaa  sseessttaavviinnaa  ppiissnniihh  kkaannddiiddaattuurr  
 
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; 
 
55..  PPrreeddllaaggaannjjee  kkaannddiiddaattoovv    
 
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. 
 
 
 
 

Predsednik 
 kandidacijske komisije 
 
     Miran Bogataj l. r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


