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Na podlagi 26. člena Statuta Prostovoljnega gasilskega društva Šmartno pri Litiji z dne 23. 2. 2013, 

je UO na 7. redni skupni seji Upravnega odbora in poveljstva dne 30. 10. 2017 sprejel  

NAVODILO O KANDIDACIJSKEM POSTOPKU  

PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA ŠMARTNO PRI LITIJI 

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE  

1. člen  

Z Navodilom o kandidacijskem postopku Prostovoljnega gasilskega društva Šmartno pri Litiji (v 

nadaljevanju: navodilo) se ureja postopek kandidiranja in vlaganja kandidatur za člane organov in 

funkcionarja Prostovoljnega gasilskega društva Šmartno pri Litiji (v nadaljevanju: PGD).  

2. člen 

Postopek kandidiranja izvede Upravni odbor (v nadaljevanju UO), najkasneje 30 dni pred občnim 

zborom, na katerem potekajo volitve organov in funkcionarjev.  

 

Vsi kandidati morajo podati pisno soglasje, s katerim soglašajo s kandidaturo. 

 

3. člen 

Naloge UO v postopku kandidiranja so:  

 vodi postopek kandidiranja v organe PGD in funkcionarja  

 pripravi javni poziv za izvedbo kandidacijskega postopka,  

 pripravi poročilo o kandidacijskem postopku,  

 pripravi predlog kandidatov in liste kandidatov za organe in funkcionarja, 

 vodi postopek kandidiranja stalnih komisij.  

4. člen 

 

UO pripravi javni poziv za izvedbo kandidacijskega postopka najkasneje 30 dni pred občnim 

zborom, na katerem potekajo volitve. Člane PGD (v nadaljevanju: člane) se obvesti o sprejemu 

Javnega poziva preko ustaljenih komunikacijskih poti in se ga objavi  na oglasni deski PGD v 

gasilskem domu in na spletni strani društva. Javni poziv je priloga navodilu (Priloga št. 1).  

 

Volilna opravila mora UO končati najkasneje 10 dni pred izvedbo občnega zbora.    

 

5. člen 

Poročilo o kandidacijskem postopku mora vsebovati:  

 podatke o javnem razpisu kandidacijskega postopka, 
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 podatke o vloženih kandidaturah za člane organov in funkcionarja, 

 podatke o vloženih kandidaturah za člane stalnih komisij, 

 seznam kandidatov glede na predlagano funkcijo z vloženimi kandidaturami.  

Poročilo mora biti izdelano najkasneje 7 dni pred sklicem občnega zbora.  

Poročilo o kandidacijskem postopku se uvrsti na dnevni red občnega zbora in velja kot gradivo za 

občni zbor.    

 

3. VLAGANJE KANDIDATUR ZA ORGANE PGD  

6. člen  

Člani ali UO lahko podajo predloge za člane upravnega odbora. Člana upravnega odbora sta tudi 

funkcionarja.  

Člani ali UO morajo podati predlog kandidata za člana upravnega odbora najkasneje 20 dni pred 

občnim zborom na katerem potekajo volitve. Kandidatura je sestavni del navodila (Priloga št. 2).  

Mentorji in veterani podajo predlog za predsednika komisij. Predlog je potrebno podati UO 

najkasneje 20 dni pred izvedbo občnega zbora na katerem potekajo volitve.  

Soglasje kandidata se skupaj z izvlečkom zapisnika posveta posreduje kandidacijski komisiji.  

 

7. člen  

Člani ali UO podajo predloge za člane nadzornega odbora. Kandidati za člane nadzornega odbora 

ne smejo biti kandidati za člane drugih organov ter funkcionarja. Predlagani kandidati morajo imeti 

potrebna znanja za izvajanje nadzora in nalog nadzornega odbora.  

 

Člani ali UO morajo podati predlog kandidata za člana nadzornega odbora najkasneje 20 dni pred 

izvedbo občnega zbora. Kandidatura je sestavni del navodila (Priloga št. 3).  

 

8. člen  

Člani ali UO podajo predloge za člane disciplinske komisije. Kandidati za člane disciplinske 

komisije ne smejo biti kandidati za člana UO ter funkcionarja 

Člani ali UO morajo podati predlog kandidata za člana disciplinske komisije najkasneje 20 dni pred 

izvedbo občnega zbora. Kandidatura je sestavni del navodila (Priloga št. 4).  

 

9. člen  

Poveljnik posredujejo predloge kandidatov za člane poveljstva. Kandidat za člana poveljstva mora 

izpolnjevati splošne in posebne pogoje, ki so določeni v Pravilnih gasilske službe ter Posebnih 

pravilih gasilske službe prostovoljnih gasilcev. 

Poveljnik mora predloge kandidatov posredovati UO najkasneje 20 dni pred izvedbo občnega 

zbora. Kandidatura je sestavni del navodila (Priloga št. 5).  
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4. VLAGANJE KANDIDATUR ZA FUNKCIONARJA PGD  

10. člen  

Člani podajo predlog kandidata za predsednika. Kandidat za predsednika ne more biti kandidat za 

člana nadzornega odbora.  

Predlog za predsednika lahko poda tudi član upravnega odbora.  

Predlog kandidata je potrebno oddati UO najkasneje 20 dni pred izvedbo občnega zbora. 

Kandidatura je sestavni del navodila (Priloga št. 6).  

 

11. člen  

Operativni člani PGD po posvetovanju podajo predlog kandidata za poveljnika. Kandidat za 

poveljnika mora izpolnjevati splošne in posebne pogoje, ki so določeni v Pravilnih gasilske službe 

ter Posebnih pravilih gasilske službe prostovoljnih gasilcev. 

Predlog kandidata morajo operativni člani podati najkasneje 20 dni pred izvedbo občnega zbora. 

Pred imenovanjem poveljnika na ravni društva je potrebno pridobiti soglasje poveljnika gasilske 

zveze v skladu s Posebnimi pravili gasilske službe prostovoljnih gasilcev (Priloga št. 7).  

 

 

5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE  

12. člen  

Predsednik najkasneje 30 dni pred izvedbo občnega zbora na katerem so volitve skliče ločena 

sestanka mentorjev in veteranov. Na sestanku se izvolita kandidata za predsednika obeh komisij, ki 

sta člana upravnega odbora.  

Izvoljena kandidata za predsednika obeh komisij se skupaj z zapisnikom in pisnim soglasjem 

posredujeta kandidacijski komisiji.  

 

13. člen  

To navodilo sprejme UO in prične veljati naslednji dan po sprejemu. Članom se pošlje obvestilo o 

sprejemu Javnega poziva, ki ga je mogoče dobiti na sedežu PGD in je objavljen na oglasni deski 

PGD. 

 

 

Šmartno, 30. 10. 2017 

                                                                                                  Predsednik PGD Šmartno pri Litiji:                                                                                                               

                                                                                                    Domen Merzel 
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Priloga 1. – Javni poziv  

Na podlagi 1. odstavka 4. člena Navodila o kandidacijskem postopku PGD Šmartno pri Litiji z dne 

30. 10. 2017 Upravni odbor PGD Šmartno pri Litiji objavlja  

 

Javni poziv za predložitev kandidatur  

za organe in funkcionarja PGD Šmartno pri Litiji  

I.  

Upravni odbor (v nadaljevanju UO) poziva vse člane PGD (v nadaljevanju člane) Prostovoljnega 

gasilskega društva Šmartno pri Litiji (v nadaljevanju PGD), da podajo predloge kandidatov za 

organe in funkcionarja PGD, za mandatno obdobje 2018-2023. 

 

II.  

Člani ali UO podajo predloge kandidatov za:  

a. UO, 

b. nadzorni odbor, pri čemer predlogi kandidatov ne smejo biti kandidati za druge organe ter 

funkcionarja PGD. Kandidati morajo imeti potrebna znanja za izvajanje nadzora in nalog 

nadzornega odbora. 

c. predsednika PGD 

d.  poveljnika PGD, pri čemer je potrebno upoštevati, da ima kandidat ustrezna znanja in splošno 

izobrazbo najmanj V. stopnje .  

e. člane poveljstva, pri čemer je potrebno upoštevati, da ima kandidat ustrezna znanja 

f. člane disciplinske komisije PGD pri čemer predlogi kandidatov ne smejo biti kandidati za člane 

organov ter funkcionarja PGD. 

Predloge kandidatov morajo člani posredovati na kandidaturah, ki so sestavni del Navodila o 

kandidacijskem postopku PGD, najkasneje do 20. 1. 2018.  

Člani mladinske komisije in komisije za delo z veterani morajo najkasneje do 20. 1. 2018. 

posredovati predlog kandidatov za predsednika obeh komisij, ki sta člana upravnega odbora.  

III.  

Operativni člani najkasneje do 20. 1. 2017 podajo predlog kandidata za poveljnika PGD. Predlagani 

kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:  

a. Ima najmanj V. stopnjo izobrazbe, 
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b. Pridobljen čin » gasilski častnik«.  

IV.  

Vsi predlogi kandidatov morajo biti podani v pisni obliki skupaj s soglasji kandidatov in prilogami, 

navedenimi v II. in III. točki. 

Predlogi kandidatov, ki ne bodo izpolnjevali predpisanih pogojev, bodo zavrnjeni.  

Predloge kandidatov je potrebno dostaviti v zaprti kuverti na naslov »PGD Šmartno pri Litiji, UO, 

Ustje 18, 1275 Šmartno pri Litiji« s pripisom »Ne odpiraj, kandidatura za organe in funkcionarja 

PGD«.  

V.  

Člane se obvesti o Javnem pozivu po ustaljenih komunikacijskih poteh in spletni strani PGD. 

Skupaj z dokumentacijo bo objavljen na spletni strani PGD in oglasni deski PGD.  

 

Šmartno, 30. 10. 2017 

                                                                                                        Predsednik PGD: 

                                        Domen Merzel 
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Priloga 1.  

KANDIDATURA ZA ČLANA UO PGD 

 

Člani PGD Šmartno pri Litiji: 

 

1.________________, naslov _________________, pošta_________________, _______________  

     (navesti ime in priimek člana)                          (navesti naslov člana)                            (navesti številko in ime pošte)              (podpis člana) 

 

2.________________, naslov _________________, pošta_________________, _______________  

 

3.________________, naslov _________________, pošta_________________, _______________  

 

4.________________, naslov _________________, pošta_________________, _______________  

 

5.________________, naslov _________________, pošta_________________, _______________  

 

podajamo predlog kandidata za člana upravnega odbora PGD Šmartno pri Litiji, in sicer:  

  

_______________________, naslov ___________________, pošta________________________.  

            (navesti ime in priimek člana)                                        (navesti naslov člana)                                               (navesti številko in ime pošte) 

 

                                                                                                                 

_______________                                                           
(navedite kraj in datum)                                                               

 

 

 

Kandidat za člana upravnega odbora PGD Šmartno pri Litiji _______________________________ 
                                                                                                               (navesti ime kandidata)   
 

_________________________________________________, soglašam s kandidaturo. 
(navest naslov kandidata) 

      

 

_______________                                                         __________________ 
(navedite kraj in datum)                                                                                                   (ime in priimek ter podpis) 
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Priloga 2.  

KANDIDATURA ZA ČLANA NADZORNEGA ODBORA PGD 

 

Člani PGD Šmartno pri Litiji: 

 

1.________________, naslov _________________, pošta_________________, _______________  

     (navesti ime in priimek člana)                          (navesti naslov člana)                            (navesti številko in ime pošte)              (podpis člana) 

 

2.________________, naslov _________________, pošta_________________, _______________  

 

3.________________, naslov _________________, pošta_________________, _______________  

 

4.________________, naslov _________________, pošta_________________, _______________  

 

5.________________, naslov _________________, pošta_________________, _______________  

 

podajamo predlog kandidata za člana nadzornega odbora PGD Šmartno pri Litiji, in sicer:  

  

_______________________, naslov ___________________, pošta________________________.  

            (navesti ime in priimek člana)                                        (navesti naslov člana)                                               (navesti številko in ime pošte) 

 

                                                                                                                 

_______________                                                           
(navedite kraj in datum)                                                               

 

 

 

Kandidat za člana nadzornega odbora PGD Šmartno pri Litiji ______________________________ 
                                                                                                               (navesti ime kandidata)   
 

_________________________________________________, soglašam s kandidaturo. 
(navest naslov kandidata) 

      

 

_______________                                                         __________________ 
(navedite kraj in datum)                                                                                                   (ime in priimek ter podpis) 
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Priloga 3.  

KANDIDATURA ZA ČLANA DISCIPLINSKE KOMISIJE PGD 

 

Člani PGD Šmartno pri Litiji: 

 

1.________________, naslov _________________, pošta_________________, _______________  

     (navesti ime in priimek člana)                          (navesti naslov člana)                            (navesti številko in ime pošte)              (podpis člana) 

 

2.________________, naslov _________________, pošta_________________, _______________  

 

3.________________, naslov _________________, pošta_________________, _______________  

 

4.________________, naslov _________________, pošta_________________, _______________  

 

5.________________, naslov _________________, pošta_________________, _______________  

 

podajamo predlog kandidata za člana disciplinske komisije PGD Šmartno pri Litiji, in sicer:  

  

_______________________, naslov ___________________, pošta________________________.  

            (navesti ime in priimek člana)                                        (navesti naslov člana)                                               (navesti številko in ime pošte) 

 

                                                                                                                 

_______________                                                           
(navedite kraj in datum)                                                               

 

 

 

Kandidat za člana disciplinske komisije PGD Šmartno pri Litiji _____________________________ 
                                                                                                               (navesti ime kandidata)   
 

_________________________________________________, soglašam s kandidaturo. 
(navest naslov kandidata) 

      

 

_______________                                                         __________________ 
(navedite kraj in datum)                                                                                                   (ime in priimek ter podpis) 
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Priloga 4.  

KANDIDATURA ZA ČLANA POVELJSTVA PGD 

 

Operativni člani PGD Šmartno pri Litiji: 

 

1.________________, naslov _________________, pošta_________________, _______________  

     (navesti ime in priimek člana)                          (navesti naslov člana)                            (navesti številko in ime pošte)              (podpis člana) 

 

2.________________, naslov _________________, pošta_________________, _______________  

 

3.________________, naslov _________________, pošta_________________, _______________  

 

4.________________, naslov _________________, pošta_________________, _______________  

 

5.________________, naslov _________________, pošta_________________, _______________  

 

podajamo predlog kandidata za člana poveljstva PGD Šmartno pri Litiji, in sicer:  

  

_______________________, naslov ___________________, pošta________________________.  

            (navesti ime in priimek člana)                                        (navesti naslov člana)                                               (navesti številko in ime pošte) 

 

                                                                                                              

_______________                                                           
(navedite kraj in datum)                                                               

 

 

Kandidat za člana poveljstva PGD Šmartno pri Litiji _____________________________________ 
                                                                                                               (navesti ime kandidata)   
 

_________________________________________________, soglašam s kandidaturo. 
(navest naslov kandidata) 

      

soglašam s kandidaturo in izjavljam, da izpolnjujem predpisane pogoje, določene v Posebnih 

pravilih gasilske službe prostovoljnih gasilcev. 

 

_______________                                                       ___________________ 
(navedite kraj in datum)                                                                 (navedite ime in priimek ter podpis) 
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Priloga 5.  

KANDIDATURA ZA PREDSEDNIKA PGD 

 

Člani PGD Šmartno pri Litiji: 

 

1.________________, naslov _________________, pošta_________________, _______________  

     (navesti ime in priimek člana)                          (navesti naslov člana)                            (navesti številko in ime pošte)              (podpis člana) 

 

2.________________, naslov _________________, pošta_________________, _______________  

 

3.________________, naslov _________________, pošta_________________, _______________  

 

4.________________, naslov _________________, pošta_________________, _______________  

 

5.________________, naslov _________________, pošta_________________, _______________  

 

podajamo predlog kandidata za predsednika PGD Šmartno pri Litiji, in sicer:  

  

_______________________, naslov ___________________, pošta________________________.  

            (navesti ime in priimek člana)                                        (navesti naslov člana)                                               (navesti številko in ime pošte) 

 

                                                                                                                 

_______________                                                           
(navedite kraj in datum)                                                               

 

 

Kandidat za predsednika PGD Šmartno pri Litiji _________________________________________ 
                                                                                                               (navesti ime kandidata)   
 

_________________________________________________, soglašam s kandidaturo. 
(navest naslov kandidata) 

      

 

_______________                                                         __________________ 
(navedite kraj in datum)                                                                                                   (ime in priimek ter podpis) 
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Priloga 6.  

KANDIDATURA ZA POVELJNIKA PGD 

 

Operativni člani PGD Šmartno pri Litiji: 

 

1.________________, naslov _________________, pošta_________________, _______________  

     (navesti ime in priimek člana)                          (navesti naslov člana)                            (navesti številko in ime pošte)              (podpis člana) 

 

2.________________, naslov _________________, pošta_________________, _______________  

 

3.________________, naslov _________________, pošta_________________, _______________  

 

4.________________, naslov _________________, pošta_________________, _______________  

 

5.________________, naslov _________________, pošta_________________, _______________  

 

podajamo predlog kandidata poveljnika PGD Šmartno pri Litiji, in sicer:  

  

_______________________, naslov ___________________, pošta________________________.  

            (navesti ime in priimek člana)                                        (navesti naslov člana)                                               (navesti številko in ime pošte) 

 

                                                                                                              

_______________                                                           
(navedite kraj in datum)                                                               

 

 

Kandidat za poveljnika PGD Šmartno pri Litiji __________________________________________ 
                                                                                                               (navesti ime kandidata)   
 

_________________________________________________, soglašam s kandidaturo. 
(navest naslov kandidata) 

      

soglašam s kandidaturo in izjavljam, da izpolnjujem predpisane pogoje, določene v Posebnih 

pravilih gasilske službe prostovoljnih gasilcev. 

 

Priloga:  

 Soglasje poveljnika GZ 


