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Volitve organov in funkcionarjev PGD Loka pri Žusmu za obdobje 2018 do 2023
Na podlagi 4. točke 27. člena Statuta Prostovoljnega gasilskega društva Loka pri Žusmu, z dne 21.1.2012,
je Upravni odbor Prostovoljnega gasilskega društva Loka pri Žusmu na svoji redni seji, dne 6.11.2017 izvolil
kandidacijsko komisijo za izvedbo volitev v sestavi: Drago Doberšek, Aleš Guzej in Valerija Mikša.
Na podlagi 3. člena Pravilnika o kandidacijskem postopku, je predsednik PGD sklical prvo sejo komisije dne
8. 11. 2017. Na seji smo določili organe komisije: Predsednik: Drago Doberšek, podpredsednik Aleš Guzej
in članica Valerija Mikša.

Terminski plan volilnih opravil:
10. 11. 2017

Razpis volitev, seznanitev članov z objavo na spletni strani PGD in oglasni
deski v PGD

do 4. 12. 2017 do 19:00 ure Zbiranje prijav, kot je določeno v pravilniku
4. 12. 2017 ob 19:00 uri

Razširjena seja, udeležba obvezna za vse člane PGD, kjer se kandidati
predstavijo

20. 1. 2018

Volilni občni zbor
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Razpis organov in funkcionarjev:


Nadzorni odbor 3 člani. Volijo se trije kandidati. Izvoljeni med sabo izvolijo predsednika. Pogoj
vsakpolnoleten član/članica PGD, ki med članstvom uživa zaupanje in ni v kazenskem postopku
oziroma ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje.



Disciplinska komisija 3 člani.Volijo se trije kandidati. Izvoljeni med sabo izvolijo predsednika. Pogoj
vsak polnoleten član/članica PGD, ki med članstvom uživa zaupanje in ni v kazenskem postopku
oziroma ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje.




Predsednik društva: Pogoji: izpolnjevati mora splošne in posebne pogoje 6. in 7. člen pravilnika.
Predlagatelji: Kandidate za predsednika PGD lahko predlaga skupina najmanj 5 članov ali pa se
predlaga sam, pisno soglasje kandidata.



Poveljnik društva: Pogoji: izpolnjevati mora splošne in posebne pogoje 6. in 8. člen pravilnika.
Kandidat za poveljnika PGD mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo Pravila gasilske službe
prostovoljnih gasilcev za PGD II kategorija.
Predlagatelji: Kandidate za poveljnika lahko predlaga skupina najmanj 5 operativnih članov ali pa
se predlaga sam, pisno soglasje kandidata.



Pogoji za poveljnika – vzeto iz »Pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev«:
4.40 Gasilska strokovna usposobljenost
Za opravljanje gasilske službe morajo imeti gasilci pripravniki, operativni gasilci in gasilski vodje ter njihovi
namestniki najmanj naslednjo temeljno strokovno usposobljenost:
 gasilec pripravnik: čin »gasilec pripravnik«;
 operativni gasilec: čin »gasilec«;
 vodja skupine: čin »višji gasilec«,
 vodja enote: čin »nižji gasilski častnik«;
 vodja enot: čin »gasilski častnik«,
 poveljnik PGD I. kategorije: čin »nižji gasilski častnik«,
 poveljnik PGD II. kategorije: čin »gasilski častnik«, izjemoma »nižji gasilski častnik«
 poveljnik PGD III. in višje kategorije: čin »gasilski častnik«;
 gasilski poveljnik sektorja: čin »gasilski častnik«;
 gasilski poveljnik občine: čin »višji gasilski častnik«, izjemoma čin »gasilski častnik«;
 poveljnik GZ: čin »višji gasilski častnik«,
 regijski poveljnik: čin »višji gasilski častnik«,
 poveljnik GZS: čin »visoki gasilski častnik«.
Pomočniki poveljnika morajo imeti opravljeno tudi ustrezno usposabljanje za naziv specialnosti.
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4.41 Splošna izobrazba
Za opravljanje funkcij poveljnika, namestnika in podpoveljnika PGD je potrebna najmanj IV. stopnja
izobrazbe. V primeru, da poveljnik delo opravlja poklicno, mora imeti najmanj VI. stopnjo izobrazbe.
Za gasilskega vodjo je lahko predlagan kandidat, ki ima zdravstveno sposobnost, katero se dokazuje z
veljavnim zdravniškim pregledom.

Kandidatura ugasne s pisnim umikom soglasja, ki ga lahko kandidat predloži kandidacijski komisiji
najkasneje 15 dni pred zasedanjem volilnega Občnega zbora PGD.

V prilogi je objavljen tudi obrazec, katerega lahko izpolnite in lahko oddate na razširjeni seji, dne 4. 12.
2017. Oddate lahko tudi v poštni nabiralnik v PGD ali po pošti, katera mora prispeti do 4. 12. 2017.
Za vsa nejasna vprašanja smo vam na voljo: Drago Doberšek, Aleš Guzej, Valerija Mikša.

Dodatne informacije:
 Pravilnik o kandidacijskem postopku objavljen na spletnih straneh PGD,
 Statut PGD objavljen na spletnih straneh PGD
 Spletne strani GZS/Zakonodaja, akti: Pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev
Z gasilskim pozdravom Na pomoč!

Predsednik volilne komisije:
Drago Doberšek, NGČ I st.
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