
 

 
 

OBČINA ŽALEC 

 

www.zalec.si, e: glavna.pisarna@zalec.si 

Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec 

t: 03 713 64 40, f: 03 713 64 64  
  

Datum: 9. 2. 2018 
 

 

GASILSKO POVELJSTVO OBČINE ŽALEC 
 
 

 
Na podlagi Pravil gasilske službe, 5. člena Pravilnika o kandidacijskem postopku za volitve 
v gasilskih sektorjih in gasilskem poveljstvu Občine Žalec za obdobje 2018-2023 ter sklepa 
kandidacijske komisije, z dne 6. 2. 2018, objavlja kandidacijska komisija  
 
 

R A Z P I S  

KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA 

ZA VOLITVE V GASILSKIH SEKTORJIH IN GASILSKEM POVELJSTVU, 

ki bodo 5. 3. 2018 
 
 

11..  GGaassiillsskkee  vvooddjjee,,  zzaa  kkaatteerree  ppootteekkaa  kkaannddiiddaacciijjsskkii  ppoossttooppeekk  

  
Kandidacijski postopek se razpisuje za naslednje gasilske vodje: 

 Poveljnik GPO Žalec 

 Namestnik poveljnika GPO Žalec 

 Podpoveljnik GPO Žalec 

 Poveljnik sektorja I 

 Poveljnik sektorja II 

 Namestnik poveljnika sektorja I 

 Namestnik poveljnika sektorja II 
 
 

22..  MMaannddaattnnaa  ddoobbaa  

  
Mandatna doba gasilskih vodij v GPO Žalec in sektorjih je 5 let in je vezana na kongresno 
obdobje GZ Slovenije.      
 
 

33..  PPooggoojjii    iinn  pprraavviillaa  zzaa  kkaannddiiddiirraannjjee  

  

  

33..11..  SSppllooššnnaa  pprraavviillaa  zzaa  kkaannddiiddiirraannjjee  

  
Kandidat je lahko vsak, ki izpolnjuje splošne in posebne pogoje. 
 
Skupaj z vlogo za kandidaturo, mora biti dostavljeno tudi kandidatovo soglasje h 
kandidaturi za posamezno funkcijo ter dokazila o izpolnjevanju splošnih in posebnih 
pogojev. Soglasje pomeni zavezo za sposobno in vestno izpolnjevanje funkcije za katero 
se kandidira. 
 
Kandidatura ugasne s pisnim umikom soglasja, ki ga kandidat lahko predloži kandidacijski 
komisiji najkasneje 7 dni pred volitvami v GPO Žalec, to je do 26. 2. 2018. 
 
 



33..22..  SSppllooššnnii  ppooggoojjii  zzaa  kkaannddiiddiirraannjjee  

  
Kandidat za poveljnika GPO, namestnika poveljnika GPO, podpoveljnika GPO, poveljnika 
sektorja I, poveljnika sektorja II, namestnika poveljnika sektorja I in namestnika poveljnika 
sektorja II je lahko vsak polnoletni član PGD iz GPO Žalec, ki ima poravnano članarino v 
svojem društvu in ki ni v kazenskem postopku oziroma ni bil pravnomočno obsojen za 
kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje. 
 
Kandidat za gasilskega vodjo v GPO oz. sektorju ne more biti, kdor se sam oziroma 
njegovi sorodniki do drugega dednega reda ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo, povezano s 
poslovanjem PGD in GZ. 
 
 

3.3. PPoosseebbnnii  ppooggoojjii  zzaa  ppoovveelljjnniikkaa  GGPPOO,,  nnaammeessttnniikkaa  ppoovveelljjnniikkaa  GGPPOO  iinn  

ppooddppoovveelljjnniikkaa  GGPPOO 

 
Kandidat za poveljnika GPO je lahko uveljavljeni dolgoletni član PGD, ki ima najmanj čin 
višji gasilski častnik in splošno izobrazbo vsaj V. stopnje ter opravljen zdravstveni pregled v 
skladu s 3. členom Pravilnika o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev 
(Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007).  
Pogoj o splošni izobrazbi velja samo, če so si kandidati strokovno izobrazbo pridobili po 23. 
4. 2016.  
 
Kandidat za namestnika poveljnika GPO in podpoveljnika GPO mora izpolnjevati pogoje, ki 
so določeni za poveljnika GPO. 
 
 

33..44..  PPoosseebbnnii  ppooggoojjii  zzaa  ppoovveelljjnniikkaa  sseekkttoorrjjaa  II  iinn  sseekkttoorrjjaa  IIII,,  nnaammeessttnniikkaa  ppoovveelljjnniikkaa  

sseekkttoorrjjaa  II  iinn  nnaammeessttnniikkaa  ppoovveelljjnniikkaa  sseekkttoorrjjaa  IIII  

  
Kandidat za poveljnika sektorja I je lahko član PGD iz sektorja I. v GPO Žalec, ki ima vsaj 
čin gasilski častnik, najmanj V. stopnjo splošne izobrazbe ter opravljen zdravstveni pregled 
v skladu s 3. členom Pravilnika o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev 
(Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007). 
 
Kandidat za poveljnika sektorja II je lahko član PGD iz sektorja II. v GPO Žalec, ki ima vsaj 
čin gasilski častnik, najmanj V. stopnjo splošne izobrazbe ter opravljen zdravstveni pregled 
v skladu s 3. členom Pravilnika o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev 
(Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007). 
 
Pogoj o splošni izobrazbi velja samo, če so si kandidati strokovno izobrazbo pridobili po 23. 
4. 2016.  
 
Kandidat za namestnika poveljnika sektorja I mora izpolnjevati pogoje, ki so določeni za 
poveljnika sektorja I. 
Kandidat za namestnika poveljnika sektorja II mora izpolnjevati pogoje, ki so določeni za 
poveljnika sektorja II. 
 

44..  PPrreeddllaaggaannjjee  kkaannddiiddaattoovv  iinn  iizzvvoolliittvvee  

  
Kandidat za poveljnika GPO, namestnika poveljnika GPO in podpoveljnika GPO postane 
tisti, ki ga predlaga matično PGD in ima pisno soglasje poveljnika GZ. 
 
Predlog je veljaven, če je njegovo soglasje pisno. 
 
Kandidat za poveljnika sektorja I, poveljnika sektorja II, namestnika poveljnika sektorja I in 
namestnik poveljnik sektorja II postane tisti, ki ga predlaga matično PGD in ima pisno 
soglasje poveljnika GPO Žalec. 
 



Gasilske vodje volijo poveljniki PGD v gasilskem poveljstvu Občine Žalec. 
 
 

55..  OObbvveezznnaa  sseessttaavviinnaa  ppiissnniihh  kkaannddiiddaattuurr  

  
Pisna kandidatura mora biti posredovana na obrazcu, ki je priloga tega razpisa. Pisni 
kandidaturi mora biti priložen: 

 sklep pristojnega organa predlagatelja kandidata; 

 dokazila o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev; 

 matični list; 

 veljavno zdravniško spričevalo. 
 
 

66..  RRookk  zzaa  ppoossrreeddoovvaannjjee  kkaannddiiddaattuurr  

  

Rok za posredovanje vseh razpisanih kandidatur je vključno do 16. 2. 2018. Kandidature se 
lahko pošljejo po pošti priporočeno ali oddajo osebno na sedež Občine Žalec. 
 
 

  
Predsednik 

 kandidacijske komisije 
         Iztok Uranjek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloge: 
 

1. Predlog za poveljnika GPO Žalec, namestnika poveljnika GPO Žalec in 
podpoveljnika GPO Žalec 

2. Predlog za poveljnika sektorja I, namestnika poveljnika sektorja I, poveljnika 
sektorja II in namestnika poveljnika sektorja II 


