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Gasilska zveza Brezovica   Jezero 21 

 E-mail: gz.brezovica@siol.net         1352 PRESERJE 

Kandidacijska komisija 

 
Datum: 8. 11. 2017 
 

 
Na podlagi 5. člena Pravilnika o kandidacijskem postopku za volitve organov in 

funkcionarjev Gasilske zveze Brezovica v obdobju 2018 – 2023, ki ga je sprejel 
Upravni odbor Gasilske zveze Brezovica, dne 26. 9. 2017 Kandidacijska komisija  
objavlja 

 

R A Z P I S   

KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA 
ZA VOLITVE ORGANOV IN FUNKCIONARJEV 

NA SKUPŠČINI GASILSKE ZVEZE BREZOVICA 
 

*Uporabljeni izrazi gasilec, poveljnik in drugi, zapisani v moški slovnični obliki, se kot 
nevtralni uporabljajo za moški in ženski spol. 
 
 

1. Organi in funkcije, za katere poteka kandidacijski postopek in njihovo 

število 

Kandidacijski postopek se razpisuje za: 

1. predsednika GZB 
2. poveljnika GZB 

3. namestnika predsednika GZB 
4. namestnika poveljnika GZB  

5. člane nadzornega odbora GZB (3) 
6. člane Upravnega odbora GZB - poleg predsednika, poveljnika in 

namestnika še za : 

6.1. člana komisije za mladino, 
6.2. člana komisije za članice,  

6.3. člana komisije za starejše gasilce, 
6.4. člana komisije za preventivo, 
6.5. člana komisije za odlikovanja, 

6.6. člana gospodarsko tehnične komisije. 
7. člane Poveljstva GZB; poleg poveljnika še za: 

7.1. namestnika poveljnika,  
7.2. podpoveljnika (2) 
7.3. poveljnike PGD  

     8. člane skupščine GZB (vsaka članica 2 člana – delegata) 
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2. Mandatna doba 

 
Mandatna doba organov in funkcionarjev je 5 let in traja od volilne skupščine 

naprej. 
 

 

3. Pogoji in rok za kandidiranje 

 

3.1. Splošna pravila za kandidiranje: 

 
Kandidat mora Kandidacijski komisiji predložiti pisno soglasje h kandidaturi za 

posamezno funkcijo. S soglasjem se kandidat zavezuje za vestno izpolnjevanje 

funkcije, za katero kandidira.  

Kandidatura preneha s pisnim umikom soglasja, ki ga lahko kandidat predloži 

Kandidacijski komisiji najkasneje 31 dni pred zasedanjem volilne Skupščine 
oziroma z izvolitvijo na posamezno funkcijo. Kandidat je lahko vsak, ki izpolnjuje 
splošne in posebne pogoje. 

 
 

3.2. Splošni pogoji za kandidiranje: 

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

predsednika in člana Nadzornega odbora GZB je lahko vsak polnoleten član 

prostovoljnega gasilskega društva (v nadaljevanju: PGD), včlanjenega v GZB, ki 

ima poravnano članarino v svojem društvu in ni v kazenskem postopku oziroma 

ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in 

premoženje. 

Po Pravilih gasilske službe prostovoljnih gasilcev in Statuta Gasilske zveze 

Brezovica, predsednik in namestnik predsednika ne moreta istočasno opravljati 
funkcije predsednika v PGD, prav tako ne moreta poveljnik in namestnik poveljnika 

opravljati funkcije poveljnika PGD. 
 
 

3.3. Posebni pogoji za Predsednika GZB in namestnika predsednika GZB 

 
Kandidat za Predsednika GZB je lahko vsak član prostovoljne gasilske organizacije, 

ki ima najmanj čin »gasilec« in najmanj V. stopnjo splošne izobrazbe. 
 

Kandidat za namestnika predsednika GZB mora izpolnjevati pogoje, ki so določeni 
za predsednika GZB. 

 
Kandidat za Predsednika GZB se ne sme ukvarjati s pridobitno dejavnostjo 
povezano s poslovanjem GZB. To velja tudi za njegove družinske člane do drugega 

dednega reda.  
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3.4. Posebni pogoji za Poveljnika GZB 

 

Kandidat za poveljnika GZB je lahko član prostovoljne gasilske organizacije, ki ima 
najmanj čin »višji gasilski častnik« in najmanj V. stopnjo splošne izobrazbe ter 

opravljen zdravstveni pregled v skladu s 3. ali 4. členom Pravilnika o ugotavljanju 
zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev (Uradni list RS, št. 65/07, 80/08, 
9/11, 69/15). 

 
Kandidat za Poveljnika GZB ne more biti kdor se sam oziroma njegovi sorodniki do 

drugega dednega reda ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo, povezano s 
poslovanjem GZB. 

 
 

3.5. Posebni pogoji za namestnika poveljnika, podpoveljnika  

Kandidat za namestnika poveljnika GZB mora izpolnjevati pogoje, ki so določeni 
za poveljnika GZB. 
 

Kandidat za podpoveljnika in pomočnika je lahko član prostovoljne gasilske 
organizacije, ki ima čin »gasilski častnik« in splošno izobrazbo najmanj IV. stopnje 

ter opravljen zdravstveni pregled v skladu s 3. členom Pravilnika o ugotavljanju 
zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev (Uradni list RS, št. 65/07, 80/08, 
9/11, 69/15). 

 
 

3.6. Posebni pogoji za člane Upravnega odbora 

 
Kandidat za člana Upravnega odbora mora pridobiti soglasje matičnega PGD o 

kandidaturi. Izpolnjevati mora splošne pogoje za kandidiranje, ki so navedeni v 
tem razpisu. 

 
 

3.7. Posebni pogoji za predsednika in člane Nadzornega odbora 

 
Kandidati za predsednika in člana nadzornega odbora so lahko člani prostovoljne 

gasilske organizacije, ki imajo znanje in izkušnje, ki so potrebne za izvajanje nalog 
nadzornega odbora. 
 

 

4. Obvezna sestavina pisnih kandidatur 

 

Pisna kandidatura mora biti posredovana na obrazcu, ki je priloga tega razpisa. 
1. Kandidat mora Kandidacijski komisiji predložiti predlog in soglasje h 

kandidaturi za posamezno funkcijo ter dokazila o izpolnjevanju splošnih 
in posebnih pogojev do 6. 2. 2018. S soglasjem se kandidat zavezuje, 
da bo vestno izpolnjeval funkcijo, za katero kandidira. 

2. Kandidati pošljejo pisne kandidature priporočeno po pošti na naslov: 
GASILSKA ZVEZA BREZOVICA, Jezero 21, 1352 Preserje, s pripisom: 

»NE ODPIRAJ – ZA KANDIDACIJSKO KOMISIJO«. Za pravočasno 
oddano kandidaturo se šteje priporočena pošiljka, ki je oddana na pošti 
najpozneje 6. 2. 2018. H kandidaturi morajo biti priložene naslednje 

priloge: 
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 Obrazec za kandidiranje kandidatov za organe in funkcionarje GZ 
Brezovica s soglasjem h kandidaturi. 

 Potrebne priloge, ki se zahtevajo za posamezno funkcijo na podlagi 
Statuta GZB, Pravil gasilske službe prostovoljnih gasilcev in razpisa 
kandidacijskega postopka (dokazila o splošni izobrazbi). 

 Kandidat za predsednika GZ Brezovica mora priložiti vizijo in razvoj 
GZB za mandatno obdobje. 

 Kandidat za poveljnika mora priložiti soglasje regijskega poveljnika, 
ter vizijo in razvoj GZB za mandatno obdobje. 

  

 

5. Predlaganje kandidatov in izvolitve 

 
Kandidate za predsednika GZB oziroma poveljnika GZB predlagajo gasilska društva 
v Gasilski zvezi Brezovica. 

 
Kandidate za člane Upravnega odbora in člane Nadzornega odbora predlagajo 

gasilska društva v Gasilski zvezi Brezovica 
 
Kandidata za namestnika predsednika GZB predlaga predsednik GZB, kandidate 

za predstavnika komisije za mladino, komisije za članice, komisije za starejše 
gasilce, gospodarsko tehnične komisije, komisije za preventivo in komisije za 

odlikovanja v upravnem odboru, predlaga predsednik GZB z liste kandidatov, ki jo 
pripravi Kandidacijska komisija. 
 

Kandidate za namestnika poveljnika, podpoveljnika in pomočnika poveljnika 
predlaga poveljnik GZB, izvoljen na volilni skupščini. 

 
1. Kandidacijska komisija se sestane najpozneje v 5 dneh po zaključku 

kandidacijskega razpisa in pregleda ustreznost in pravilnost prispelih 

kandidatur. Za neustrezne in pomanjkljive kandidature komisija določi rok 
za dopolnitev. 

2. Kandidacijska komisija 30 dni pred zasedanjem volilne skupščine GZB objavi 
listo kandidatov za posamezne funkcije v GZB na krajevno običajen način. 

3. Lista kandidatov za posamezne funkcije se oblikuje po abecednem vrstnem 

redu priimkov kandidatov in vsebuje naslednje podatke: priimek in ime, 
letnico rojstva, stopnjo splošne izobrazbe, gasilski čin in društvo, v katerega 

je kandidat včlanjen in v imenu katerega kandidira. 
4. Kandidacijska komisija pozove članice GZB, da izrazijo podporo kandidatu 

za predsednika in poveljnika. Vsaka članica lahko podpre največ enega 

kandidata za predsednika in enega kandidata za poveljnika. 
 

 

6. Predlaganje kandidatov in izvolitve 

1. Kandidacijska komisija predlaga v izvolitev za predsednika GZB oziroma za 

poveljnika GZB kandidate, ki imajo podporo svojega PGD in še najmanj dveh 
PGD iz GZB. 

2. Predsednik GZB, izvoljen na volilni skupščini GZB, predlaga v izvolitev 
kandidata za namestnika predsednika GZB. 

3. Predsednik GZB, izvoljen na volilni skupščini GZB, predlaga v izvolitev člane 

Upravnega odbora. V izvolitev lahko predlaga kandidate, ki so bili predlagani 
s strani PGD. 
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4. Poveljnik GZB, izvoljen na volilni skupščini GZB, predlaga v izvolitev 
kandidata za namestnika poveljnika in podpoveljnika. V izvolitev lahko 

predlaga kandidata, ki je bil predlagan s strani PGD. 
5. Izvolitev predsednika in članov nadzornega odbora. 
6. V primeru neizvolitve novega funkcionarja ali katerega koli drugega organa, 

Kandidacijska komisija ponovi kandidacijski postopek za tistega funkcionarja 
oziroma organ, ki ni bil izvoljen. 

 
Razpis velja takoj in se ga razpošlje vsem članicam GZB 
 Predsednik 

 Kandidacijske komisije 
  

 Miran Repar, l.r. 
 
Priloge: 

 Predlog h kandidaturi 
 Soglasje h kandidaturi 

 Rokovnik 
 


