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Lukovica, 23. januar  2023 

Na podlagi 4. člena Pravilnika o kandidacijskem postopku za volitve organov in 

funkcionarjev Gasilske zveze Lukovica, sklepa Kandidacijske komisije Gasilske 

zveze Lukovica z dne 16.01.2023 in popravka z dne 29.01.2023 objavlja 
Kandidacijska komisija  

R A Z P I S

KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA 

ZA VOLITVE ORGANOV IN FUNKCIONARJEV 

GASILSKE ZVEZE LUKOVICA ZA OBDOBJE 2023 – 2028 

1. OOrrggaannii  iinn  ffuunnkkcciioonnaarrjjaa,,  zzaa  kkaatteerree  ppootteekkaa  kkaannddiiddaacciijjsskkii  ppoossttooppeekk  iinn

nnjjiihhoovvoo  šštteevviilloo

Kandidacijski postopek se razpisuje za naslednje organe: 
• Upravni odbor: 5 članov Upravnega odbora;
• Nadzorni odbor: predsednika in 4 člane. 

Kandidacijski postopek se razpisuje za naslednja funkcionarja: 
• Predsednika Gasilske zveze Lukovica  in
• Poveljnika Gasilske zveze Lukovica.

2. MMaannddaattnnaa  ddoobbaa

Mandatna doba organov in funkcionarjev, je 5 let in traja od Občnega zbora 

Gasilke zveze Lukovica 2023 do Občnega zbora Gasilske zveze Lukovica  2028.  

3. PPooggoojjii  iinn  rrookk  zzaa  kkaannddiiddiirraannjjee

3.1. SSppllooššnnaa  pprraavviillaa  zzaa  kkaannddiiddiirraannjjee:: 

Kandidat je lahko vsak, ki izpolnjuje splošne in posebne pogoje. 

Do roka, določenega z Rokovnikom volilnih opravil za volitve organov in 
funkcionarjev gasilske zveze Lukovica za obdobje 2023 – 2028(v nadaljevanju 
Rokovnik), mora biti Kandidacijski komisiji predložena kandidatura za posamezno 
funkcijo skupaj s soglasjem kandidata. 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 do datuma določenega v Rokovniku za umik 
kandidature. 
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3.2. SSppllooššnnii  ppooggoojjii  zzaa  kkaannddiiddiirraannjjee:: 

Kandidat za funkcionarja, člana Upravnega odbora, člana Poveljstva, predsednika 

in člana Nadzornega odbora GZ je lahko vsak polnoleten član PGD, včlanjenega v 

GZ, ki ni v kazenskem postopku oziroma ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo 

dejanje zoper življenje, telo in premoženje. 

Za dokazilo, da kandidat ni v kazenskem postopku oz. da ni bil pravnomočno 
obsojen, se smatra izjava kandidata. 

Podatki o kandidatu v VULKANU se smatrajo za dokazila, ki so priložena. 

3.3. PPoosseebbnnii  ppooggoojjii  zzaa  PPrreeddsseeddnniikkaa  iinn  nnaammeessttnniikkaa  pprreeddsseeddnniikkaa  GGZZ  LLuukkoovviiccaa  

Kandidat za predsednika GZ mora izpolnjevati pogoje, ki jih določa Statut GZ v 
31. členu in sicer :

(1) Kandidat za predsednika bi naj imel strokovne in vodstvene sposobnosti za

vodenje GZ.
(2) Funkcija predsednika GZ ni združljiva z opravljanjem funkcije predsednika

PGD.

Kandidat za namestnika predsednika GZ Lukovica mora izpolnjevati pogoje, ki so 
določeni za Predsednika GZ Lukovica. 

3.4. PPoosseebbnnii  ppooggoojjii  zzaa  PPoovveelljjnniikkaa  iinn  nnaammeessttnniikkaa  PPoovveelljjnniikkaa  GGZZ (točke 4.40, 4.41, 

4.42, 4.43  in 9.4 PGSPG in 32. člen Statuta GZ Lukovica) 

Kandidat za poveljnika in namestnika poveljnika GZ mora izpolnjevati pogoje, ki 
jih določ ajo Pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev. 

3.5. PPoosseebbnnii  ppooggoojjii  zzaa  ččllaannee  UUpprraavvnneeggaa  ooddbboorraa  ((2266..  ččlleenn  SSttaattuuttaa  GGZZ  LLuukkoovviiccaa)) 

Funkcija člana Upravnega odbora GZ ni združljiva z opravljanjem funkcije 

predsednika ali poveljnika PGD. 

3.6. PPoosseebbnnii ppooggoojjii zzaa ččllaannee ppoovveelljjssttvvaa((2288..ččlleenn SSttaattuuttaa GGZZ LLuukkoovviiccaa)) 

Funkcija člana Poveljstva ni združljiva z opravljanjem funkcije predsednika PGD. 

3.7. PPoosseebbnnii  ppooggoojjii  zzaa  pprreeddsseeddnniikkaa  iinn  ččllaannee  NNaaddzzoorrnneeggaa  ooddbboorraa  
((3300..  ččlleenn  SSttaattuuttaa  GGZZ  LLuukkoovviiccaa)) 

Kandidati za predsednika in člane Nadzornega  odbora morajo imeti znanje in 
izkušnje, potrebne za izvajanje nalog Nadzornega odbora. 
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4. OObbvveezznnaa  sseessttaavviinnaa  ppiissnniihh  kkaannddiiddaattuurr

Pisna kandidatura mora biti posredovana na obrazcu, ki je priloga tega razpisa. 

Obrazci bodo poslani članom GZ Lukovica v skladu z Rokovnikom ter objavljeni 
na spletni strani članov zveze. 

Obrazci morajo biti izpolnjeni v celoti. Kandidat s svojim podpisom jamči za 

resničnost podatkov.

5. PPrreeddllaaggaannjjee  kkaannddiiddaattoovv  iinn  iizzvvoolliittvvee

Kandidate za predsednika GZ, člane UO, člane poveljstva GZ, predsednika in 

člane Nadzornega odbora GZ predlagajo člani GZ.

Kandidata za namestnika predsednika GZ, predlaga kandidat za predsednika GZ 
izmed evidentiranih. 

Kandidata za poveljnika GZ predlagajo poveljniki nižjih poveljstev po 

predhodnem pisnem soglasju regijskega poveljnika.  

Kandidate za namestnika poveljnika GZ, podpoveljnika GZ in pomočnike 

poveljnika GZ predlaga kandidat za poveljnika GZ izmed evidentiranih. 

Priloge:
- Obrazec: Kandidatura za mesto predsednika GZ/namestnika predsednika

GZ/člana UO GZ

- Obrazec: Kandidatura za mesto poveljnika GZ/namestnika poveljnika GZ
- Obrazec: Kandidatura za mesto predsednika NO GZ/člana NO GZ

- Obrazec: Soglasje h kandidaturi

Predsednik KK GZ Lukovica 

Marta Moneta 
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