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V skladu s Pravilnikom o kandidacijskem postopku za volitve organov in funkcionarjev za 
obdobje 2018 do 2023, ki ga je na svojem zasedanju dne 29.11.2017 sprejel Upravni odbor 
Gasilske zveze Kočevje, Kandidacijska komisija objavlja naslednji 
 
 

RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA 

 

 

 I.          Kandidacijski postopek se razpisuje za: 

1.  Predsednika GZ 
2.  Poveljnika GZ 
3.  Člane upravnega odbora 
4.  Člane nadzornega odbora 
 

 

II.  Kandidacijski postopek se razpisuje za mandatno obdobje 2018 - 2023 

III.  Pogoji za kandidiranje: 

 

1.  Kandidat je lahko vsak aktivni člana PGD, ki izpolnjuje splošne in posebne pogoje. 
2.  Kandidat za Predsednika, Poveljnika, člana Upravnega odbora in člana Nadzornega 

odbora GZ je lahko vsak polnoleten član prostovoljnega gasilskega 
       društva (v nadaljevanju: PGD), včlanjenega v GZ Kočevje. 
3.  Kandidat za Predsednika GZ mora izpolnjevati pogoje, ki jih določa Statut GZ Kočevje. 
4.  Kandidat za Poveljnika GZ mora izpolnjevati pogoje, ki jih določa Statut in Pravila 
       gasilske službe ter Posebna pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev. 
5.  Kandidati za člane Nadzornega odbora morajo imeti znanje in izkušnje potrebne za  
       izvajanje nalog. 
6. Posameznik, lahko kandidira samo za eno funkcijo. 

 

IV. Obvezne sestavine pisnih kandidatur: 
 

 
1. Kandidat mora kandidacijski komisiji predložiti pisno soglasje h kandidaturi za 

posamezno funkcijo in dokazila o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev do roka, 
določenega z rokovnikom. S soglasjem se kandidat zavezuje za sposobno in vestno 
izpolnjevanje funkcije za katero kandidira. 

2. PGD oddajo pisne kandidature priporočeno po pošti na naslov: GASILSKA ZVEZA 
KOČEVJE, Roška cesta 10, 1330 Kočevje s pripisom "NE ODPIRAJ - ZA KANDIDACIJSKO 
KOMISIJO 
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Za pravočasno oddano kandidaturo se šteje priporočena pošiljka, ki je oddana na pošti 
najpozneje na dan 30. januar 2018. K kandidaturi morajo biti priloženi naslednji 
podatki: 
- Kandidatna lista za funkcionarja in organe GZ Kočevje v mandatnem obdobju      

2018-2023 in 
- Soglasje k kandidaturi za funkcionarja oz. člana organa GZ Kočevje za obdobje  

2018-2023 
- Potrjen matični list kandidata 

3. Kandidatura ugasne s pisnim umikom soglasja, ki ga kandidat lahko predloži 
kandidacijski komisiji.  

 

    

V.  Predlaganje kandidatov : 

 

1.    Kandidate za predsednika GZ, poveljnika GZ, člane upravnega odbora, 
       in člane nadzornega odbora predlagajo PGD.  
       Predlogi so veljavni, če so bili sprejeti na seji Upravnega odbora PGD. 
2.    Predlagatelj (UO PGD) lahko predlaga za funkcijo predsednika GZ, poveljnika GZ, 
       za člana UO in člana NO samo po enega kandidata za posamezno funkcijo ali organ.  

  3.     Kandidata za namestnika predsednika GZ in ostale člane UO predlaga izvoljeni kandidat   
          Za predsednika GZ iz nabora evidentiranih kandidatov za UO.                  

4. Kandidata za namestnika poveljnika in ostale člane Poveljstva predlaga kandidat za 
       Poveljnika GZ.         
5.   Kandidacijska komisija se sestane najpozneje v 5 dneh, po zaključku kandidacijskega  

razpisa in pregleda ustreznost in pravilnost prispelih kandidatur. Neustrezne oz.   
pomanjkljive kandidature bodo zavržene. 

6.    Kandidacijska komisija 30 dni pred zasedanjem volilne skupščine GZ objavi listo 
        kandidatov za posamezne funkcije v GZ na spletni strani Gasilske zveze Kočevje. 

7. Lista kandidatov za posamezne funkcije se oblikuje po abecednem vrstnem red                            
priimkov kandidatov in vsebuje naslednje podatke: priimek in ime, gasilski čin in 
društvo, v katerega je kandidat včlanjen in v imenu katerega kandidira. 

8.  
VI.  Postopek izvolitve : 

 

1.    Kandidacijska komisija predlaga v izvolitev za Predsednika GZ oziroma za    
       Poveljnika GZ kandidate, ki imajo podporo svoje PGD. 
2.    Predsednik GZ, izvoljen na volilni skupščini GZ, predlaga v izvolitev kandidata za  
       namestnika predsednika GZ in kandidate za člane UO. V izvolitev lahko predlaga 
       samo kandidate, ki so bili predlagani s strani PGD za člane UO GZ Kočevje. 
3.    Poveljnik GZ, izvoljen na volilni skupščini GZ, predlaga v izvolitev kandidate za  
       namestnika poveljnika in podpoveljnike. 

       4.     Izvolitev članov Nadzornega odbora. Kandidacijska komisija predlaga v izvolitev                            

   kandidate, ki so dobili podporo matičnega PGD.             
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       5.    V primeru neizvolitve novega funkcionarja ali katerega koli drugega organa.                   

   Kandidacijska komisija ponovi kandidacijski postopek za tistega funkcionarja, organ,          

   ki ni bil izvoljen. 

 

 

 

VII.  Veljavnost razpisa : 
 
Razpis velja po sprejemu na seji kandidacijske komisije in se ga skupaj s prilogami pošlje po 
elektronski vsem članicam Gasilske zveze Kočevje, ter se objavi na internetni strani GZ Kočevje. 
 
 

 

                                                                                                            Predsednik  kandidacijske komisije: 

                                                                                                                                Milan Simičič  

   


