Na podlagi 26. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 - uradno prečiščeno
besedilo - Zdru-1) in 23., 24. ter 27. členom Statuta Prostovoljnega gasilskega društva Babiči
z dne 31.3.2012 (v nadaljevanju Statut), je upravni odbor Prostovoljnega gasilskega društva
Babiči na svojem zasedanju dne 23.9.2012 sprejel
PRAVILNIK O KANDIDACIJSKEM POSTOPKU
V PGD BABIČI

1. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina urejanja)
S tem pravilnikom se ureja sestava, imenovanje in naloge kandidacijske komisije,
kandidacijski postopek ter postopek izvolitve predsednika, poveljnika, članov Upravnega
odbora, članov Poveljstva, predsednika in članov Nadzornega odbora, predsednika in članov
Disciplinske komisije ter predstavnike PGD v organe zveze.

2. KANDIDACIJSKA KOMISIJA
2. člen
(sestava kandidacijske komisije)
Kandidacijska komisija ima 3 člane.
3. člen
(imenovanje kandidacijske komisije)
(1) Upravni odbor PGD imenuje kandidacijsko komisijo.
(2) Član komisije, ki želi kandidirati za funkcionarja društva ali je funkcionar, je lahko član
komisije, vendar ne sme odločati o zavrnitvi kandidatur.
(3) Prvo sejo kandidacijske komisije skliče Predsednik društva po volilnem občnem zboru.
(4) Mandat članov komisije je 5 let. Spremembe v sestavi kandidacijske komisije skrajšujejo
mandat novih članov, ki je tako vezan na kongresno obdobje GZS.
(5) Občni zbor lahko imenuje kandidacijsko komisijo (če to ni storil Upravi odbor) na samem
zasedanju, da lahko izpolnjuje naloge iz 22. člena Statuta. Mandat take komisije je samo za
čas zasedanja Občnega zbora.
4. člen
(naloge kandidacijske komisije)
(1) Na prvi seji člani kandidacijske komisije:
1. Izvolijo predsednika kandidacijske komisije
(2) Kandidacijska komisija mora na svojih seja predhodno za vsak Občni zbor, kjer se voli:
1. opredeliti volilna opravila (roki)
2. opredeliti vsebino razpisa
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(3) V primeru, da komisija ne izvede potrebnih opravil, lahko Občni zbor v skladu s 22.
členom statuta opredeli volilna opravila in vsebino na samem Občnem zboru, kar je potrebno
upoštevati pri dnevnem redu Občnega zbora.
(4) Naloga komisije je tudi pomoč Občnemu zboru pri izvedbi 22. Člena Statuta na samem
zasedanju.
5. člen
(razpis kandidacijskega postopka)
(1) Razpis kandidacijskega postopka vsebuje:
- navedbo organov in funkcionarjev, za katere poteka postopek, in njihovo število;
- mandatno obdobje;
- pogoji in rok za kandidiranje;
- obvezne sestavine pisnih kandidatur;
- predlagatelje kandidatov in izvolitve
(2) V primeru, da komisija ne razpiše kandidacijskega postopka, lahko Občni zbor v skladu s
22. členom statuta izvede kandidacijski postopek na samem Občnem zboru, kar je potrebno
upoštevati pri dnevnem redu Občnega zbora. V tem primeru ni potrebno prilagati pisnih
kandidatur, če kandidat javno potrdi kandidaturo.
3. KANDIDACIJSKI POSTOPEK
6. člen
(splošna določba)
(1) Kandidat je lahko vsak, ki izpolnjuje splošne in posebne pogoje.
(2) Kandidat mora do roka, določenega z rokovnikom, predložiti pisno soglasje h kandidaturi
in dokazilo za splošne in posebne pogoje oziroma izjavo, da izpolnjuje pogoje.
(3) Kandidatura ugasne s pisnim umikom soglasja oziroma z izvolitvijo na posamezno
funkcijo.
(4) Kandidaturo se zavrne, če kandidat ne izpolnjuje pogojev ali v izjavi navedel neresnice.
(5) Ugovor na zavrnjene kandidature lahko predlagatelji vložijo na Upravni odbor.
7. člen
(splošni pogoji)
Kandidat je lahko vsak polnoletni član društva, ki ima poravnano članarino in ki ni v
kazenskem postopku oziroma ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje,
telo in premoženje.
8. člen
(posebni pogoji za predsednika)
Kandidat za predsednika mora izpolnjevati pogoje, ki jih določa Statut (26. člen).
9. člen
(posebni pogoji za poveljnika in namestnika poveljnika)
(1) Kandidat za poveljnika mora izpolnjevati pogoje, ki jih določa Statut (26. in 34. člen).
(2) Kandidat za namestnika poveljnika mora izpolnjevati pogoje, ki so določeni za poveljnika.
10. člen
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(predlagatelji kandidatov)
(1) Predlagatelji lahko za posamezno mesto podpre samo enega kandidata.
(2) Kandidata za predsednika lahko predlaga 5 ali več članov društva (26. člen Statuta)
(3) Kandidata za poveljnika lahko predlaga vsaj 5 ali več operativnih članov društva (26. člen
Statuta)
(4) Kandidate za člane Upravnega odbora predlaga kandidat za predsednika kot listo
(sestavo določa 25. člen Statuta). Lista je neveljavna, če na njej ni vsaj treh imen.
(5) Kandidate za člane Poveljstva predlaga kandidat za poveljnika kot listo (sestavo določa
29. Člen statuta). Lista je neveljavna, če na njej ni vsaj treh imen.
(6) Kandidate za predsednika in člane Nadzornega odbora lahko predlaga 3 ali več članov
kot listo. Lista je neveljavna, če na njej ni vsaj dveh imen.
(7) Kandidate za predsednika in člane Disciplinske komisije lahko predlaga 3 ali več članov
kot listo (sestavo določa 31. člen Statuta). Lista je neveljavna, če na njej ni vsaj treh imen.
(8) Liste so lahko nepopolne in jih lahko dopolni Občni zbor na samem zasedanju (22. člen
Statuta).
(9) Listo za predstavnike PGD s skupščini Obalne gasilske zveze (sestavo določa 18. člen
statuta Obalne gasilske zveze Koper).
(10) Kandidaturo se zavrne, če kandidat za predsednika in poveljnika ni predložil veljavne
liste.
11. člen
(predstavitev kandidatov)
Kandidati za predsednika in poveljnika lahko predstavijo načrt dela. Kandidati za
predsednika in poveljnika lahko predstavijo kandidate za Upravni odbor in poveljstvo.
Predstavitve se objavijo na uradni spletni strani društva.
12. člen
(objava liste kandidatov)
(1) Kandidacijska komisija lahko 15 dni pred občnim zborom objavi liste kandidatov na uradni
spletni strani društva.
(2) Liste kandidatov za posamezne funkcije se oblikuje po abecednem vrstnem redu
kandidatov in vsebujejo: priimek in ime, letnico rojstva, gasilski čin in splošno stopnjo
izobrazbe.
(3) Kandidacijska komisija predloži na zasedanju Občnega zbora liste kandidatov, ki so bile
vložene do pričetka zasedanja.
(4) Kandidacijska komisija skrbi, da se po končani razpravi na Občnem zboru v skladu s 22.
členom Statuta pravilno predloži liste kandidatov.
4. POSTOPEK IZVOLITVE
13. člen
(izvolitev predsednika in člane Upravnega odbora)
Kandidacijska komisija predlaga v izvolitev predsednika. Po izvolitvi predsednika komisija
predlaga v izvolitev člane Upravnega odbora kot listo, ki jo je predlagal izvoljeni predsednik.
Če je v razpravi prišlo do spremembe na listi in je Občni zbor potrdil spremembe, se glasuje
o spremenjeni listi.
14. člen
(izvolitev poveljnika in članov poveljstva)
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Kandidacijska komisija predlaga v izvolitev poveljnika. Po izvolitvi poveljnika komisija
predlaga v izvolitev člane poveljstva kot listo, ki jo je predlagal izvoljeni poveljnik. Če je v
razpravi prišlo do spremembe na listi in je Občni zbor potrdil spremembe, se glasuje o
spremenjeni listi.
15. člen
(izvolitev članov Nadzornega odbora in Disciplinske komisije)
Kandidacijska komisija predlaga v izvolitev listo kandidatov za Nadzorni odbor in nato listo
kandidatov za Disciplinsko komisijo. Če je v razpravi prišlo do spremembe na listi in je Občni
zbor potrdil spremembe, se glasuje o spremenjeni listi.

4. KONČNA DOLOČBA
16. člen
(končna določba)
(1) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi na internetni strani www.pgd-babici.si.
Predsednik PGD BABIČI
Iztok Umer
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