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Lukovica, dne 15.12.2017  
 
Kandidacijska komisija za volitve predsednika, poveljnika in ostalih organov Prostovoljnega 
gasilskega društva Lukovica v obdobju 2018 - 2023 (v nadaljevanju: kandidacijska komisija) po 
pooblastilu upravnega odbora z njegove 13. dopisne seje, z dne 25.11.2017 na podlagi 4. člena 
Pravilnika o kandidacijskem postopku za volitve predsednika, poveljnika in ostalih organov 
Prostovoljnega gasilskega društva Lukovica v obdobju 2018 - 2023 (v nadaljevanju: Pravilnik o 
kandidacijskem postopku) in sklepa kandidacijske komisije s svoje 1. seje, z dne 09.12.2017, 
objavlja: 
 
 

RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA 
 

ZA VOLITVE PREDSEDNIKA, POVELJNIKA IN OSTALIH ORGANOV 
 

PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA LUKOVICA 
 

V OBDOBJU 2018 - 2023 

 
 
 

1. FUNKCIJE IN ORGANI PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA LUKOVICA ZA 
KATERE POTEKA KANDIDACIJSKI POSTOPEK 

 

Organe upravljanja Prostovoljnega gasilskega društva Lukovica (v nadaljevanju: PGD) določa 21. 
člen statuta PGD. 
 
Skladno s 4. členom Pravilnika o kandidacijskem postopku potekajo volitve za funkcije in organe: 
 

- Predsednika PGD, 
- Poveljnika PGD, 
- Upravni odbor PGD, 
- Poveljstvo PGD, 
- Nadzorni odbor PGD, 
- Disciplinsko komisijo PGD. 
 
Upravni odbor sestavljajo predsednik, poveljnik in pet (5) članov, med katerimi mora biti tudi 
predstavnik mladih. 
 
Poveljstvo sestavljajo poveljnik, namestnik poveljnika, dva (2) podpoveljnika, pomočniki poveljnika 
za naprave za zaščito dihal, radijske zveze in prvo pomoč, orodjar ter glavni strojnik. 
 
Nadzorni odbor ima predsednika in dva (2) člana. 
 
Disciplinsko komisijo sestavljajo predsednik dva (2) člana in njuna dva (2) namestnika. 
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2. MANDATNO OBDOBJE 
 

Kandidate za predsednika, poveljnika, člane upravnega odbora, člane poveljstva, predsednika in 
člana nadzornega odbora ter predsednika, člana in namestnika disciplinske komisije PGD, volilni 
občni zbor voli za mandatno dobo pet (5) let oziroma od izvolitve v letu 2018 do razrešitve v letu 
2023 (obdobje med XVII. in XVIII. Kongresom Gasilske zveze Slovenije). 
 
 
 

3. KANDIDATURA IN ROK ZA KANDIDIRANJE 
 

Kandidat mora kandidacijski komisiji predložiti pisno soglasje k kandidaturi za posamezno funkcijo 
do datuma določenega z rokovnikom. S soglasjem se kandidat zavezuje za vestno izpolnjevanje 
funkcije, za katero kandidira. 
 
Kandidatura ugasne s pisnim umikom soglasja, ki ga lahko kandidat predloži kandidacijski komisiji 
najkasneje do zaključka kandidacijskega postopka oziroma roka za oddajo kandidature. 
 
 
 

4. POGOJI ZA KANDIRANJE 
 

4.1. Splošni pogoji za kandiranje 
 

Kandidat za predsednika, poveljnika, predsednika in člana nadzornega odbora ter predsednika, 
člana in namestnika disciplinske komisije PGD, je lahko vsak polnoleten član PGD, ki med 
članstvom uživa zaupanje in ki ni v kazanskem postopku oziroma ni bil pravnomočno obsojen za 
kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje. 
 
 

4.2. Posebni pogoji za predsednika PGD 
 

Kandidat za predsednika naj bi imel strokovne in vodstvene sposobnosti za vodenje PGD. Imel naj 
bi najmanj IV. stopnjo splošne šolske izobrazbe in naj bi bil računalniško pismen. Pridobljen mora 
imeti vsaj čin gasilca in ne sme biti gasilski veteran. 
 
 

4.3. Posebni pogoji za poveljnika PGD 
 

Kandidat za poveljnika mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo Pravila gasilske službe 
prostovoljnih gasilcev, in sicer: 
 

1. Splošna izobrazba: 
Za opravljanje funkcije poveljnika PGD se zahteva najmanj IV. st. izobrazbe (tč. 4.41 PGSPG). 
Pri zahtevani splošni izobrazbi se upošteva tudi točka 9.4 PGSPG. 
 

2. Gasilska strokovna usposobljenost: 
Za opravljanje funkcije poveljnika PGD II. kategorije se zahteva čin  gasilski častnik, izjemoma 
nižji gasilski častnik (tč. 4.40 PGSPG). 

 

3. Zdravstvena sposobnost: 
Za gasilskega vodjo je lahko predlagan kandidat, ki ima zdravstveno sposobnost, katero 
dokazuje z veljavnim zdravniškim pregledom (tč. 4.42 PGSPG). 
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4.4. Posebni pogoji za namestnika poveljnika in podpoveljnika PGD 
 

Kandidat za namestnika poveljnika mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo Pravila gasilske službe 
prostovoljnih gasilcev, in sicer: 
 

1. Splošna izobrazba: 
 Za opravljanje funkcije namestnika poveljnika PGD se zahteva najmanj IV. st. izobrazbe (tč. 

4.41 PGSPG). Pri zahtevani splošni izobrazbi se upošteva tudi točka 9.4 PGSPG. 
 

2. Gasilska strokovna usposobljenost: 
 Za opravljanje funkcije namestnika poveljnika PGD se zahteva čin gasilski častnik, izjemoma 

nižji gasilski častnik 
(tč. 4.40 PGSPG). 

 

3. Zdravstvena sposobnost: 
Za gasilskega vodjo je lahko predlagan kandidat, ki ima zdravstveno sposobnost, katero 
dokazuje z veljavnim zdravniškim pregledom (tč. 4.42 PGSPG). 

 
Kandidat za podpoveljnika mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo Pravila gasilske službe in 
Posebna pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev, in sicer: 
 

1. Splošna izobrazba: 
 Za opravljanje funkcije podpoveljnika PGD se zahteva najmanj IV. st. izobrazbe (tč. 4.41 

PGSPG). Pri zahtevani splošni izobrazbi se upošteva tudi točka 9.4 PGSPG. 
 

2. Gasilska strokovna usposobljenost: 
 Za opravljanje funkcije podpoveljnika PGD se zahteva čin najmanj nižji gasilski častnik 

(tč. 4.40 PGSPG). 
 

3. Zdravstvena sposobnost: 
Za gasilskega vodjo je lahko predlagan kandidat, ki ima zdravstveno sposobnost, katero 
dokazuje z veljavnim zdravniškim pregledom (tč. 4.42 PGSPG). 

 
 

4.5. Posebni pogoji za pomočnike poveljnika PGD, orodjarja in glavnega strojnika 
 

Kandidat za pomočnika mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo Pravila gasilske službe 
prostovoljnih gasilcev. 
 
Kandidat za pomočnika poveljnika za naprave za zaščito dihal mora imeti opravljeno usposabljanje 
za nosilca dihalnega aparata. 
 
Kandidat za pomočnika poveljnika za radijske zveze mora imeti opravljeno usposabljanje za 
uporabnika radijskih postaj. 
 
Kandidat za pomočnika poveljnika za prvo pomoč mora imeti opravljeno usposabljanje za 
bolničarja. 
 
Za kandidata za orodjarja ter glavnega strojnika ni posebnih pogojev. 
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4.6. Posebni pogoji za predsednika in člana nadzornega odbora PGD 
 

Kandidati za predsednika in člana nadzornega odbora morajo biti strokovno usposobljeni, da lahko 
opravljajo nadzor nad strokovnim in finančnim poslovanjem PGD. 
 
 

4.7. Posebni pogoji za predsednika, člana ter namestnika disciplinske komisije PGD 
 

Kandidati za predsednika, člana ter namestnika disciplinske komisije nimajo posebnih pogojev. 
 
 

5. VSEBINA PISNIH KANDIDATUR 
 

Vsebina pisnih kandidatur je določena s posebnimi obrazci, ki so priloga tega razpisa. Obrazci 
bodo na voljo v operativni sobi gasilskega doma ter na spletni strani društva. 
 
Obrazci morajo biti izpolnjeni v celoti. Kandidat s svojim podpisom jamči za resničnost podatkov. 
 
 
 

6. ROK ZA ODDAJO KANDIDATUR 
 

Rok za oddajo kandidatur je določen z rokovnikom, to je do 01.02.2018. Kandidature je potrebno 
poslati na naslov društva ali oddati osebno predsedniku kandidacijske komisije. 
 
Kandidature prejete po tem datumu kandidacijska komisija ne bo obravnavala. 
 
 

7. PREDLAGATELJI KANDIDATOV 
 

Za predsednika lahko kandidira vsak član PGD, ki izpolnjuje pogoje, ali vsak, ki je za to funkcijo 
predlagan. Predlog mora podati skupina vsaj petih (5) članov PGD. Kdor kandidira sam, postane 
kandidat takrat ko ima podporo vsaj petih (5) članov PGD. 
 
Kandidate za poveljnika predlaga skupina vsaj petih (5) operativnih članov PGD. 
 
Kandidate za člane upravnega odbora predlaga posamezen kandidat za predsednika PGD. 
 
Kandidate za člane poveljstva predlaga posamezen kandidat za poveljnika PGD. Posamezni 
predlagani kandidat za člana poveljstva je lahko istočasno predlagan za opravljanje več funkcij 
znotraj poveljstva. Prav tako je posamezni predlagani kandidat za člana poveljstva lahko istočasno 
predlagan tudi za kandidata za člana upravnega odbora. 
 
Posamezni predlagani kandidat za člana upravnega odbora oziroma člana poveljstva lahko nastopi 
na listah različnih kandidatov za predsednika PGD oziroma poveljnika PGD. 
 
 
 

8. IZVOLITEV 
 

Izvolitev predsednika in poveljnik PGD in ostalih organov PGD se opravi skladno z določili statuta 
PGD in skladno z določili 5. poglavja Pravilnik o kandidacijskem postopku. 
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9. TOLMAČENJE RAZPISA 
 

O vprašanjih in zadevah, ki niso urejene s tem razpisom, se neposredno uporablja določila statuta 
PGD in določila Pravilnika o kandidacijskem postopku. 
 
 
 
 

Kandidacijska komisija: 
 

Zdravko TKALEC, pred. kan. komisije 
 

Blaž CERAR, član kan. komisije 
 

Dejan ŽNIDAR, član kan. komisije 
 
 
 
 
 
 
 
Prilogi: 
- Obrazec: Soglasje k kandidaturi 
- Obrazec: Kandidatura za mesto predsednika/poveljnika 


