PGD BEGUNJE NA GORENJSKEM
PRAVILNIK VLOG KANDIDATUR IN POGOJI
1. člen
(Predsednik in UO)
(1) Predsednika PGD predlaga skupina 5 članov društva.
(2) Kandidat za predsednika PGD mora izpolnjevati pogoje, ki jih določa statut PGD ter:
izobrazbo najmanj IV. stopnje
zaželjene vodstvene in timske sposobnosti
zaželjeno znanje osnovnih računalniških znanj
(3) Kandidat za predsednika PGD predlaga tudi listo kandidatov za UO. Pri tem mora
upoštevati, da so zastopani cilji in dejavnosti PGD, med njimi mora biti tudi predstavnik
mladih. Število članov UO mora biti v skladu z veljavnim statutom PGD.
(4) Kandidat za predsednika PGD mora v 2 dneh od vloge kandidature sestaviti listo za UO.
Kandidate za člane UO voli kot listo OZ.
2. člen
(Poveljnik in Poveljstvo)
(1) Poveljnika PGD predlaga skupina 5 članov društva.
(2) Kandidat za poveljnika PGD mora izpolnjevati pogoje, ki jih določa statut PGD, Pravila
gasilske službe, Posebna pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev ter:
izobrazbo V. stopnje
temeljno strokovno usposobljenost »gasilski častnik« ali »nižji gasilski častnik« ter v
nadaljevanju po izvolitvi v roku najmanj dveh let opravi tečaj za »gasilski častnika«.
opravljen pozitivni zdravniški pregled za gasilca.
zaželjene vodstvene in timske sposobnosti
zaželjeno znanje osnovnih računalniških znanj
(3) Predlog kandidatov za člane Poveljstva kot listo pripravi poveljnik. Pri tem mora
upoštevati sestavo Poveljstva v skladu z veljavnim statutom PGD. Število članov Poveljstva
mora biti v skladu z veljavnim statutom PGD.
(4) Kandidat za poveljnika PGD mora v 2 dneh od vloge kandidature sestaviti listo za
Poveljstvo.
Kandidate za člane Poveljstvo voli kot listo OZ.
3. člen
(Nadzorni odbor)
(1) Kandidate za NO lahko predlagajo posamezni člani PGD.
(2) Kandidati NO morajo izpolnjevati sledeče pogoje:
zaželjeno znanje osnovnih računalniških znanj
NO mora biti sestavljen v skladu z veljavnim statutom PGD.
4. člen
(Tajnik in blagajnik)
(1)
Tajnika in blagajnika predlaga in imenuje UO na svoji prvi seji, v kolikor jih na
kandidatno listo ne da kandidat za predsednika PGD.
9. člen
(Ostali organi PGD imenovanje in sestava)
(1) UO za svoje delo imenuje tudi Tehnično komisijo (v nadaljevanju: TK), Komisijo za
mladino (v nadaljevanju: MK), Komisijo za delo z ženami (v nadaljevanju: KŽ), Komisijo za
starejše gasilce (v nadaljevanju: KV) in Komisijo za odlikovanja (v nadaljevanju: KO).

(2) Predsednike komisij iz prve alineje tega člena imenuje Predsednik PGD na svoji listi
kandidatov za UO. Ostale člane komisij iz prve alineje tega člena pa predlagajo izvoljeni
predsedniki komisij in jih UO potrdi na svoji prvi seji po izvolitvi, postopek je opisan v točki VI.
tega pravilnika.
12. člen
(Obrazci h kandidaturi)
(1) Predlagatelji kandidatov za predsednika in poveljnika PGD morajo ob predlogu priložiti
vlogo in podporo h kandidaturi – obrazec 1 in / ali podpisana soglasja h kandidaturi –
obrazec 2.
(2) Pri imenovanju tajnika, blagajnika in članov NO, MK, KŽ, KV in KO je dovolj predložitev
obrazca – 2. Prav tako velja za liste, ki ju pripravita kandidata za predsednika in poveljnika
PGD.
(3) Obrazca 1 in 2 omenjena v prvi alineji tega člena, so sestavni del tega pravilnika.
(4) Soglasja h kandidaturi so dolžni predložiti ob predlaganju kandidatov predlagatelji.
(5) Soglasja h kandidaturi so dolžni predložiti tudi predlagatelji list za vsakega predlaganega
člana na listi.
Če obrazci iz prve in druge alineje tega člena, ob vlogi predloga kandidata niso predloženi,
kandidatura ni veljavna in jo mora UO zavrniti oziroma lahko predlagatelje pozove, da v roku
enega dneva dopolni kandidaturo s predložitvijo zahtevanih listin.
14. člen
(Roki in oddaja vlog v kandidacijskem postopku)
(1) Postopek kandidiranja se prične po imenovanju KK:
1. najkasneje 3 dni pred iztekom mandata
(2) Postopek kandidiranja UO objavi na spletni strani PGD, ki mora vsebovati roke za vlogo
kandidatur, pogoje in obrazce za vlogo kandidatur.
(3) UO v dveh dni po roku za vložitev kandidature pregleda prispele kandidature in sestavi
kandidaturno listo. Nanjo uvrsti kandidate iz kandidatur, ki so v skladu s tem pravilnikom in
sklepom o začetku kandidiranja.
15. člen
(Način iskanja manjkajočih kandidatov)
(1) UO mora na spletni strani po zavrnitvi kandidatur in/ali manjkajočih kandidaturah objaviti
ponovni rok za vlogo kandidatur za manjkajoče kandidature, ki ne sme biti daljši od 2 dni.
16. člen
(Umik kandidature)
(1) Kandidat, ki hoče odstopiti od svoje kandidature, predloži UO pisno odstopno izjavo. To
lahko stori najpozneje do zadnje seje UO pred zasedanjem OZ.
17. člen
(Postopek z več kandidati za isto mesto ali organ)
(1) Če je kandidatov za predsednika PGD in poveljnika PGD več, UO z žrebom določi vrstni
red predstavitve na OZ. Enako velja v primeru za člane NO
18. člen
(Zaključek kandidacijskega postopka)
(1) Kandidacijski postopek se zaključi z dnem, ko UO predstavi končno listo kandidatov in
liste za volitve, ter je določen vrstni red predstavitve kandidatov. Dokumentacija je gradivo za
volitve, ki ga UO predstavi na OZ.

V. NASPROTJE INTERESOV
19. člen
(kandidatura v UO in NO)
(1) Z razlogom preprečitve konflikta interesov in preprečitve korupcije, v NO ne more
kandidirati član, ki je v ožjem sorodstvenem razmerju s kandidatom za predsednika PGD ali
kandidatom za poveljnika PGD. Za ožje sorodstveno razmerje se šteje oče, sin, mati, hčer.
VI. VOLITVE
20. člen
(Volilna komisija)
(1) OZ za potrebe volitev imenuje in izvoli po predlogu UO ali članstva Volilno komisijo (v
nadaljevanju: VK), ki jo sestavlja jo predsednik VK in dva člana.
(2) VK izvede, spremlja volitve, prešteje glasove in predstavi OZ rezultate volitev.
21. člen
(Potek volitev)
(1) Pred izvedbo volitev mora NO javno podati razrešnico vsem trenutnim funkcionarjem in
organom PGD, ki bodo voljeni.
(2) Predsednika in poveljnika društva se voli kot posameznika.
(3) UO, NO, Poveljstvo, kandidate v organe GZ se voli kot celotne liste.
(4) VK predstavi kandidata/e za predsednika, poveljnika, ki se volita/jo posamezno za vsako
funkcijo posebej. Ostale kandidate za UO, NO, Poveljstvo, kandidate v organe GZ, pa se voli
vsaka lista posebej.
22. člen
(Glasovanje)
(1) Glasovanje je lahko javno ali tajno.
(2) O načinu glasovanja mora OZ odločiti pred pričetkom volitev z glasovanjem.
(3) Če OZ odloči, da bo glasovanje tajno, mora VK zagotoviti takšen potek glasovanj, da
zagotavlja vsakemu posamezniku možnost, da odda svoj glas v popolni anonimnosti.
(4) Štetje glasov izvaja VK.
(5) Štetje glasov v primeru tajnih volitev opravi VK. Štetje glasov se opravi najmanj dvakrat, v
primeru ne ponovljivih rezultatov štetja, pa se štetje glasov ponovi še enkrat.
(6) Na glasovanju zmaga kandidat ali lista, ki prejme večino glasov prisotnih volivcev.
23. člen
(Veljavnost volitev in možnost pritožbe)
(1) Volitve se izvedejo in so veljavne če so v skladu z trenutno veljavnim statutom PGD in
tem pravilnikom.
(2) Za morebitne pritožbe na izid volitev je pristojna VK na licu mesta, ki mora pritožbo
obravnavati takoj in dati odgovor po preučitvi pritožbe.
(3) VK lahko zahteva odložitev OZ za čas preučevanja pritožb in sprejetju odločitve.
Če na izid volitev ni pritožb, se smatra rezultat volitev za veljavnega in stopi v veljavo.
VI. POTEK IMENOVANJA OSTALIH ORGANOV PGD
24. člen
(Imenovanje članov v ostalih organih PGD)

(1) UO mora najkasneje v roku 30 dneh od volitev sklicati sejo UO.
(2) Tajnika in blagajnika imenuje UO z večino glasov na svoji prvi redni seji po nastopu
mandata, če nista bila izvoljena že na OZ.
(3) Imenovanje članov v razne komisije na svoji prvi seji po nastopu mandata, ki se mora
sklicati v roku do 30 dni po OZ.
(4) MK(mladinska komisija) sestavlja predsednik in štirje člani.
(5) KŽ( komisija za žene) sestavlja predsednik in dva člana.
(6) KV ( komisija za veterane) sestavlja predsednik in dva člana
(7) KO (komisija za odlikovanja) sestavlja predsednik in štirje člani.
(8) Člane v posamezen organ predlaga izvoljeni predsednik ali član UO.
(9) Predlagatelji morajo ob predlogu UO izročiti obrazec . 2
(10) Člani so potrjeni in izvoljeni v organe po potrditvi večine UO.
VI. ZAKLJUČEK POSTOPKA VOLITEV
25. člen
(Zaključek volitev)
(1) Volitve se zaključijo z imenovanjem tajnika, blagajnika in članov v MK, KŽ, KV in KO. S
tem prenehajo vsi postopki iz postopka volitev v organe PGD.
(2) UO mora v roku 15 dni po imenovanju članov , MK, KŽ, KV in KO sestavo vseh organov
PGD objaviti na svojih spletnih straneh.
(3) Po volitvah je potrebno javiti spremembe v roku 30 dni, če je do njih prišlo na UE in
pristojno GZ.
VII. PRAVNI PODUK
26. člen
(Veljavnost pravilnika)
(1) Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem, ko ga UO predstavi in sprejme z večino glasov.
(2) Pravilnik mora UO v roku enega dneva od sprejema objaviti na spletnih straneh PGD.

Pravilnik je bil sprejet na 28. seji UO – 16. januarja 2018.
Predsednik PGD
Klemen Štefelin

