
 

 

 

 
Na podlagi Statuta Prostovoljnega gasilskega društva Babiči z dne 31.3.2012 (v 

nadaljevanju Statut), pravilnikom o kandidacijskem postopku z dne 23.9.2012 (v nadaljevanju 
pravilnik), Pravili gasilske službe (Uradni list RS, št. 52/2010), Posebna pravila gasilske službe 
prostovoljnih gasilcev s dne 23.4.2016 in statuta Obalne gasilske zveze s dne 12.4.2008 je 
kandidacijska komisija 14.1.2018 dne razpisala 

 

 

VSEBINO, VOLILNA OPRAVILA IN ROKE  

ZA IZVEDBO VOLITEV V PGD BABIČI ZA LETO 2018 

 

 
V skladu s 20. členom statuta je UO PGD Babiči dne 17.11.2017 sprejel sklep in določil 

občni zbor društva, ki bo potekal 3.3.2018. Komisija ugotavlja, da občni zbor PGD Babiči ni določil 
članarine za leto 2018 in zato se ne navaja kot pogoj za kandidiranje. 
 
 

Točka 1: Vsebina 

 
Na osnovi 5. člena pravilnika in statuta se določi da: 
A) Na občnem zboru se voli: 

o Predsednika 
o Poveljnika  
o 5 članov upravnega odbora 
o poveljstvo (sestavo predlaga kandidat za poveljnika s skladu s 29. in 30. členom 

statuta in Posebnimi pravili gasilske službe prostovoljnih gasilcev točka 3.2.) 
o predsednika nadzornega odbora in 2 člana 
o predsednika disciplinske komisije, 2 člana in 2 namestnika 
o 2 člana skupščine Obalne gasilske zveze 

B) Mandatna doba vseh organov in funkcionarjev je 5 let 
C) Pogoji za kandidiranje (6.,7., 8. in 9. členu pravilnika):  

o kandidat za Predsednika društva je lahko vsak polnoletni član društva, ki ni v 
kazenskem postopku oziroma ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper 
življenje, telo in premoženje. Kandidat za Predsednika mora imeti strokovne in 
vodstvene sposobnosti za vodenje PGD. 

o kandidat za Poveljnika društva je lahko vsak polnoletni član društva, ki ni v 
kazenskem postopku oziroma ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper 
življenje, telo in premoženje. Kandidat za Poveljnika mora imeti strokovne (v skladu 
s Posebnimi pravili gasilske službe prostovoljnih gasilcev točka 4.40 čin »gasilski 
časnik«) in vodstvene sposobnosti za vodenje (v skladu s Posebnimi pravili gasilske 
službe prostovoljnih gasilcev točka 4.41 četrto stopnjo izobrazbe). 

o Kandidat za ostale funkcije je lahko vsak polnoletni član društva, ki ni v kazenskem 
postopku oziroma ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje, 
telo in premoženje. 

D) Potrebno število predlagateljev za kandidate (v skladu s 10. členom pravilnika): 
o za predsednika 5 ali več članov društva 
o za poveljnika 5 ali več članov društva 
o za upravni odbor je predlagatelj kandidat za predsednika 



 

 

o za poveljstvo je predlagatelj kandidat za poveljnika (namestnik poveljnika mora 
izpolnjevati enake pogoje kot Poveljnik društva) 

o za člane nadzornega odbora in disciplinske komisije 3 ali več članov društva 
o za predstavnike PGD v skupščini Obalne gasilske zveze 1 član društva ali več 

 
E) Obvezne sestavine so izpolnjeni obrazci, iz katerih je razvidna volja kandidata in 

predlagateljev (v skladu s 6. členom pravilnika; v primeru enakih imen in priimkov navedite 
še naslov): 

o pisno soglasje h kandidaturi – priloga 1 
o predhodno soglasje občinskega poveljnika za poveljnika in namestnika poveljnika v 

skladu s Posebnimi pravili gasilske službe prostovoljnih gasilcev točka 4.42 – 
priloga 2 

o podpora kandidatu za predsednika – priloga 3 
o podpora kandidatu za poveljnika – priloga 4 
o lista kandidatov za upravni odbor – priloga 5 
o lista kandidatov za poveljstvo – priloga 6 
o lista kandidatov za nadzorni odbor s podporo predlagateljev – priloga 7 
o lista kandidatov za disciplinsko komisijo s podporo predlagateljev – priloga 8 
o lista kandidatov za predstavnike PGD v skupščini  Obalne gasilske zveze s podporo 

predlagateljev – priloga 9 
 

Točka 2: Volilna opravila 
 

 Razpis volitev 
 

S določitvijo datuma občnega zboru s strani UO PGD Babiči in na osnovi statuta se 
avtomatično razpišejo volitve organov društva. 

 

Kandidacijski postopek 
 

Kandidacijski postopek je opredeljen s pravilnikom in tem razpisom. Kandidaturo se 
lahko vloži: 
o osebno članom kandidacijski komisiji 
o pisno na naslov društva s pripisom »Kandidacijska komisija – volitve 2018« 
o direktno na občnem zboru 3.3.2018 kandidacijski komisiji 

 

Izvedba volitev – podajanje predlogov občnemu zboru (vrstni red) 
  
 Volitve potekajo na dan občnega zboru društva po sledečem vrstnem redu. 

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. 

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.  

Kandidacijska komisija predlaga v izvolitev listo kandidatov za Nadzorni odbor, listo 
kandidatov za Disciplinsko komisijo in listo predstavnikov v skupščini OGZ. Če je v razpravi 



 

 

prišlo do spremembe na listi in je Občni zbor potrdil spremembe, se glasuje o spremenjeni 
listi. 

 

Točka 3: Roki 
 

o Redno vložitev kandidatur je možno od 22.1.2018 do 23.2.2018 do 12:00 ure 
o Direktno vložitev kandidatur je mogoča na samem občnem zboru 
o Predstavitev kandidatov se objavijo na spletnih straneh društva 23.2.2018 za 

vložene kandidature, če za to zaprosi predlagatelj 
o Kandidacijska komisija bo na seji dne 25.2.2018: 

▪ preverila strokovne in vodstvene pogoje kandidatov za poveljnika, 
namestnika poveljnika in predsednika v aplikaciji VULKAN 

▪ zavrnila nepravilne kandidature 
▪ objava liste kandidatov 
▪ pripravila poročilo za upravni odbor 

o Pritožne na zavrnjene kandidature obravnava upravni odbor na izredni seji v roku 3 
dni 

  
  
 
 
Predsednik kandidacijske komisije 
 Iztok Umer 
 


