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Na podlagi 7. točke 31. člena v povezavi z drugim odstavkom 22. člena statuta Prostovoljnega 
gasilskega društva Lukovica, je upravni odbor Prostovoljnega gasilskega društva Lukovica na 13. 
redni seji, z dne 26.10.2022, sprejel naslednji:  
 

PRAVILNIK O KANDIDACIJSKEM POSTOPKU ZA VOLITVE 

PREDSEDNIKA, POVELJNIKA IN OSTALIH ORGANOV 

PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA LUKOVICA 

ZA OBDOBJE 2023-2028 
 

1. SPLOŠNA DOLOČBA 
 

1. člen 
(vsebina urejanja pravilnika) 

 

S tem pravilnikom se ureja postopek za sestavo in imenovanje kandidacijske komisije, način dela 
kandidacijske komisije, postopek za predlaganje in izbiro kandidatov za predsednika, poveljnika, 
člane upravnega odbora, člane poveljstva, predsednika in člana nadzornega odbora ter 
predsednika in člana disciplinske komisije ter njuna namestnika Prostovoljnega gasilskega društva 
Lukovica (v nadaljevanju: PGD) za mandatno obdobje 2023-2028 (med XVIII in XIX. Kongresom 
Gasilske zveze Slovenije). 
 

2. KANDIDACIJSKA KOMISIJA 
 

2. člen 
(imenovanje komisije) 

 

Kandidacijsko komisijo, za izvedbo postopka predlaganja in izbire kandidatov, imenuje upravni 
odbor (v nadaljevanju: UO) PGD najmanj tri (3) mesece pred potekom mandata predsednika, 
poveljnika in ostalih organov PGD. 
 
Kandidacijsko komisijo imenuje UO s sklepom.  
 
 

3. člen 
(sestava in konstituiranje kandidacijske komisije) 

 

Kandidacijska komisija šteje tri (3) člane. Član kandidacijske komisije je lahko tudi vsakokratni 
predsednik PGD. 
 
V roku štirinajstih (14) dni od imenovanja kandidacijske komisije skliče predsednik PGD prvo sejo 
komisije, na kateri člani izvolijo predsednika komisije, ter opredelijo volilna opravila volilnega 
občnega zbora PGD v letu 2023. 
 
Delo kandidacijske komisije vodi predsednik kandidacijske komisije. 
 

3. RAZPIS VOLITEV ZA FUNKCIJE IN OSTALE ORGANE PGD 
 

4. člen 
(objava razpisa) 

 

UO je dolžan najmanj tri (3) mesece pred potekom mandata predsednika, poveljnika in ostalih 
organov PGD pripraviti in javno objaviti razpis za zbiranje kandidatur za: 

- predsednika in poveljnika, 
- člane upravnega odbora in poveljstva, 
- predsednika in člana nadzornega odbora, 
- predsednika in člana disciplinske komisije ter njuna namestnika. 
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UO je dolžan razpis oblikovati v skladu s statutom PGD, ki je bil sprejet na občnem zboru dne 
10.03.2012 in korigiran na občnem zboru dne 28.02.2020 ter s tem pravilnikom za mandatno dobo 
pet (5) let oziroma za obdobje 2023-2028 (med XVIII in XIX. Kongresom Gasilske zveze 
Slovenije). 
 
V razpisu se določi tudi skrajni rok za zbiranje kandidatur, ki morajo biti zaključene najmanj 15 dni 
pred volilnim občnim zborom. 
 
 

5. člen 
(razpis in predlaganje kandidatov za predsednika) 

 

Za predsednika lahko kandidira vsak član PGD, ki izpolnjuje predpisane pogoje, kot jih določa 
statut PGD ali vsak, ki je za to funkcijo predlagan. Predlog mora podati skupina vsaj petih (5) 
članov PGD, ki mora predhodno pridobiti pisno soglasje predlaganega kandidata. 
 
Kdor kandidira sam, postane kandidat takrat ko ima podporo vsaj petih (5) članov PGD in 
izpolnjuje predpisane pogoje, kot to določa statut PGD. 
 
 

6. člen 
(razpis in izbira kandidatov za člane upravnega odbora) 

 

Člane UO v času razpisa predlaga posamezen kandidat za predsednika PGD. Kandidati za člane 
UO morajo biti predlagani tako, da so v upravnem odboru zastopani cilji in dejavnosti PGD. 
Posamezni predlagani kandidat mora k predlogu podati svoje pisno soglasje. Za člana UO je lahko 
predlagan vsak član PGD, ki ni predlagan ali ne kandidira za funkcije ali organe PGD, ki jih statut 
PGD izključuje. 
 
Kandidat za predsednika PGD v času razpisa predlaga 5 (pet) bodočih članov UO. 
 
Posamezni predlagani kandidat za člana UO lahko nastopi na listah različnih kandidatov za 
predsednika PGD. 
 
 

7. člen 
(razpis in predlaganje kandidatov za poveljnika) 

 

Predlog za poveljnika mora podati skupina petih (5) operativnih članov PGD, katera mora 
predhodno pridobiti pisno soglasje predlaganega kandidata. 
 
Kandidat mora izpolnjevati predpisane pogoje, kot jih določa statut PGD in Pravila gasilske službe 
prostovoljnih gasilcev. 
 
K kandidaturi mora kandidat za poveljnika obvezno predložiti soglasje poveljnika višjega 
poveljstva. 
 
 

8. člen 
(razpis in izbira kandidatov za člane poveljstva) 

 

Člane poveljstva (v nadaljevanju: POV) v času razpisa predlaga posamezen kandidat za poveljnika 
PGD. Posamezni predlagani kandidat mora k predlogu podati svoje pisno soglasje, ter izpolnjevati 
mora pogoje skladno s Pravili gasilske službe prostovoljnih gasilcev. Za člana POV je lahko 
predlagan vsak član PGD, ki ni predlagan ali ne kandidira za funkcije ali organe PGD, ki jih statut 
PGD izključuje. 
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Kandidat za poveljnika PGD za poveljstvo v času razpisa predlaga kandidate za naslednje funkcije: 
- namestnika poveljnika, 
- dva (2) podpoveljnika, 
- pomočnika poveljnika za naprave za zaščito dihal, 
- pomočnika poveljnika za radijske zveze, 
- pomočnika poveljnika za prvo pomoč, 
- orodjarja, 
- glavnega strojnika. 

 
Posamezni predlagani kandidat za člana POV lahko nastopi na listah različnih kandidatov za 
poveljnika PGD. Prav tako je lahko posamezni predlagani kandidat za člana POV istočasno 
predlagan za opravljanje več funkcij znotraj POV. 
 
Posamezni predlagani kandidat za člana POV je lahko istočasno predlagan tudi za kandidata za 
člana UO. 
 
 

9. člen 
(razpis in izbira kandidatov za predsednika in člana nadzornega odbora) 

 

Za predsednika in dva (2) člana nadzornega odbora (v nadaljevanju: NO) lahko kandidira vsak 
član PGD, ki izpolnjuje predpisane pogoje, kot jih določa statut PGD in ni predlagan ali ne 
kandidira za funkcije ali organe PGD, ki jih statut PGD izključuje. 
 
Kandidat za predsednika ali člana NO mora k svoji kandidaturi podati svoje pisno soglasje. 
 
Kandidat za predsednika ali člana NO mora biti strokovno usposobljen, da lahko opravlja nadzor 
nad strokovnim in finančnim poslovanjem PGD. 
 
 

10. člen 
(razpis in izbira kandidatov za predsednika, člana in namestnika disciplinske komisije) 

 

Za predsednika, dva (2) člana ter dva (2) namestnika disciplinske komisije (v nadaljevanju: DK) 
lahko kandidira vsak član PGD, ki izpolnjuje predpisane pogoje, kot jih določa statut PGD in ni 
predlagan ali ne kandidira za funkcije ali organe PGD, ki jih statut PGD izključuje. 
 
Kandidat za predsednika, člana ali namestnika DK mora k svoji kandidaturi podati svoje pisno 
soglasje. 
 

4. PREGLED KANDIDATUR ZA FUNKCIJE IN OSTALE ORGANE PGD 
 

11. člen 
(proučitev kandidatur) 

 

Kandidacijska komisija je dolžna v roku pet (5) dni po preteku roka za zbiranje kandidatur preveriti 
ali prispele kandidature ustrezajo pogojem razpisa, določilom statuta PGD, temu pravilniku, 
Pravilom gasilske službe prostovoljnih gasilcev ter ali prispele kandidature vsebujejo vse 
zahtevane dokumente oziroma priloge. 
 
Kandidature, ki ne ustrezajo pogojem iz prvega odstavka tega člena mora kandidacijska komisija 
nemudoma izločiti iz nadaljnjega postopka. 
 
O kandidaturah, ki izpolnjujejo in ki ne izpolnjujejo pogojev sprejme kandidacijska komisija 
ustrezen sklep. Na ta način kandidacijska komisija oblikuje kandidacijsko listo za posamezne 
funkcije in člane organov PGD. 
 
Po končanem postopku kandidacijska komisija poroča UO o izidih kandidacijskega postopka. 
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12. člen 
(objava liste kandidatov) 

 

Kandidacijska komisija je dolžna, najmanj sedem (7) dni pred zasedanjem volilnega občnega 
zbora PGD, na internetni strani PGD, javno objaviti listo kandidatov za posamezne funkcije in 
člane organov PGD, ki izpolnjujejo pogoje. 
 
Lista kandidatov za posamezne funkcije in člane organov PGD se oblikuje po abecednem vrstnem 
redu priimkov kandidatov in vsebuje naslednje podatke: priimek in ime, letnico rojstva, stopnjo 
splošne izobrazbe in gasilski čin. 
 

5. POSTOPEK IZVOLITVE 
 

13. člen 
(predaja list kandidatov) 

 

Listo kandidatov za predsednika, poveljnika in organe PGD občnemu zboru predloži predsednik 
kandidacijske komisije. Občni zbor lahko v razpravi listo kandidatov dopolni s kandidati, ki jih ni 
predlagala kandidacijska komisija. Po končani razpravi občni zbor z javnim glasovanjem sprejme 
listo kandidatov. 
 
 

14. člen 
(izvolitev predsednika in poveljnika) 

 

Po sprejeti listi kandidatov, kandidacijska komisija predlaga v izvolitev za predsednika PGD 
oziroma za poveljnika PGD kandidate, ki izpolnjujejo pogoje. 
 
 

15. člen 
(imenovanje članov upravnega odbora) 

 

Predsednik PGD, izvoljen na volilnem občnem zboru PGD, predlaga v imenovanje člane 
upravnega odbora. 
 
 

16. člen 
(imenovanje namestnika poveljnika in članov poveljstva) 

 

Poveljnik PGD, izvoljen na volilnem občnem zboru PGD, predlaga v imenovanje kandidata za 
namestnika poveljnika in člane poveljstva. 
 
 

17. člen 
(izvolitev predsednika in člana nadzornega odbora) 

 

Kandidacijska komisija predlaga v izvolitev kandidate za predsednika in člana nadzornega odbora 
PGD, ki izpolnjujejo pogoje. 
 
 

18. člen 
(izvolitev predsednika, člana in njuna namestnika disciplinske komisije) 

 

Kandidacijska komisija predlaga v izvolitev kandidate za predsednika, člana in njuna namestnika 
disciplinske komisije PGD, ki izpolnjujejo pogoje. 
 

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

19. člen 
(prenehanje mandata) 

 

Z izvolitvijo organov PGD na občnem zboru PGD, preneha mandat kandidacijske komisije. 




