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Razpis kandidacijskega postopka

KANDIDACIJSKA KOMISIJA

Na podlagi 4. člena Pravilnika o kandidacijskem postopku za volitve organov in funkcionarjev
Prostovoljnega gasilskega društva Ivanje selo ter sklepa Kandidacijske komisije za volitve
organov in funkcionarjev z dne 30.11.2017, kandidacijska komisija v sestavi:
Sara Žorž, predsednica Kandidacijske komisije
Matjaž Hribljan, podpredsednik Kandidacijske komisije
Maksimiljan Jug, član Kandidacijske komisije
objavlja
R A Z P I S
KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA
ZA VOLITVE ORGANOV IN FUNKCIONARJEV
PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA IVANJE SELO

1. Organi in funkcionarja, za katere poteka kandidacijski postopek in njihovo število
Kandidacijski postopek se razpisuje za naslednje organe:
• Nadzorni odbor – za predsednika in 2 člana;
• Disciplinska komisija – za predsednika in 2 člana.
Kandidacijski postopek se razpisuje za funkcionarja:
• predsednika PGD in
• poveljnika PGD.

2. Mandatna doba
Mandatna doba organov in funkcionarjev je 5 let in traja od februarja 2018 do februarja
2023.

3. Pogoji in rok za kandidiranje
3.1.

Splošna pravila za kandidiranje

Kandidat je lahko vsak, ki izpolnjuje splošne in posebne pogoje.
Do roka, določenega z Rokovnikom volilnih opravil PGD, mora biti kandidacijski komisiji
predloženo kandidatovo soglasje h kandidaturi za posamezno funkcijo ter dokazila o
izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev. Soglasje pomeni zavezo za vestno in odgovorno
izpolnjevanje funkcije, za katero se kandidira.
Matična št.: 5239133000, Davčna št.: 36815624, TRR: SI56 0202 6001 7791 892 (NLB d.d.),
www.pgd-ivanjeselo.si

Prostovoljno gasilsko društvo IVANJE SELO
Ivanje selo 6
1381 Rakek

Razpis kandidacijskega postopka

Kandidatura »ugasne« s pisnim umikom soglasja, ki ga kandidat lahko predloži kandidacijski
komisiji najkasneje 15 dni pred zasedanjem Občnega zbora.
3.2.

Splošni pogoji za kandidiranje

Kandidat za predsednika, poveljnika, člana Upravnega odbora, člana Poveljstva, predsednika
in člana Nadzornega odbora ter predsednika in člana in predsednika disciplinske komisije je
lahko vsak polnoletni član prostovoljnega gasilskega društva, včlanjenega v PGD, ki ni v
kazenskem postopku in ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in
premoženje.
3.3.

Posebni pogoji za predsednika PGD in namestnika predsednika PGD

Kandidat za predsednika PGD je lahko uveljavljen dolgoletni član prostovoljne gasilske
organizacije, ki med članstvom uživa zaupanje.
Kandidat za predsednika PGD ne more biti, kdor se sam oziroma njegovi sorodniki do
drugega dednega reda ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo, povezano s poslovanjem PGD.
Kandidat za namestnika predsednika PGD mora izpolnjevati pogoje, ki so določeni za
predsednika PGD.
3.4.

Posebni pogoji za poveljnika PGD

Kandidat za poveljnika PGD je lahko član prostovoljne gasilske organizacije, ki mora
izpolnjevati pogoje, ki jih določajo Pravila gasilske službe in Posebna pravila gasilske službe
prostovoljnih gasilcev.
Kandidat za poveljnika PGD ne more biti, kdor se sam oziroma njegovi sorodniki do drugega
dednega reda ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo, povezano s poslovanjem PGD.
3.5.

Posebni pogoji za namestnika poveljnika, podpoveljnika in pomočnika poveljnika

Kandidat za namestnika poveljnika mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo Pravila gasilske
službe in Posebna pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev.
Kandidat za podpoveljnika oziroma za pomočnika mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo
Pravila gasilske službe in Posebna pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev.
3.6.

Posebni pogoji za člane Upravnega odbora

Kandidat za člana Upravnega odbora, mora biti član prostovoljne gasilske organizacije iz te
organizacije in mora izpolnjevati splošne pogoje za kandidiranje, navedene v tem razpisu.
Kandidat za člana Upravnega odbora ne more biti, kdor se sam oziroma njegovi sorodniki do
drugega dednega reda ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo, povezano s poslovanjem PGD.
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Posebni pogoji za predsednika in člane Nadzornega odbora

Kandidati za predsednika in člane Nadzornega odbora morajo imeti znanje in izkušnje,
potrebne za izvajanje nalog Nadzornega odbora, ki jih določa Statut PGD.
3.8.

Posebni pogoji za predsednika, podpredsednika in člane Disciplinske komisije

Kandidati za predsednika, podpredsednika in člane Disciplinske komisije morajo imeti znanje
in izkušnje, potrebne za izvajanje nalog Disciplinske komisije, ki jih določa Statut PGD.
4. Obvezni sestavni deli pisnih kandidatur
Pisna kandidatura mora biti posredovana na obrazcu, ki je priloga tega razpisa. Pisni
kandidaturi morajo biti priloženi:
• 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 PGD oziroma poveljnika PGD mora priložiti tudi načrt
izvedbe programa PGD.
5. Predlaganje kandidatov in izvolitve kandidatov
Kandidate za predsednika PGD lahko predlaga skupina najmanj 5 članov. Kandidate za
poveljnika lahko predlaga skupina najmanj 5 operativnih članov.
Kandidata za namestnika predsednika PGD predlaga predsednik PGD.
Kandidate za namestnika poveljnika, podpoveljnika in pomočnika poveljnika predlaga
kandidat za poveljnika PGD.
6. Rok za zbiranje predlogov za kandidate
Predlog je veljaven, če je posredovan po priporočeni pošti na naslov PGD Ivanje selo, Ivanje
selo 6, 1381 Rakek najkasneje do vključno 04.02.2018, v ZAPRTI KUVERTI, s pripisom »NE
ODPIRAJ – VOLITVE PGD IVANJE SELO 2018«.
Vloge oddane po tem datumu Kandidacijska komisija ne bo obravnavala in jih bo zaprte
vrnila predlagatelju.
7. Končne določbe
V tem razpisu so uporabljeni izrazi zapisani v moški slovnični obliki in se uporabljajo kot
nevtralni za ženski in moški spol.
V primeru neizvolitve novega funkcionarja, Kandidacijska komisija ponovi kandidacijski
postopek za tistega funkcionarja, ki ni bil izvoljen.
Predsednica Kandidacijske komisije:
Sara Žorž l.r.
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