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       Keršova ulica 8,  3212 Vojnik    Tel.:03 78 00 620     Mail: gz.vojnikdobrna@gmail.com 

 

Datum: 28.2.2023 

 

RAZPIS  KANDIDATUR ZA FUNKCIONARJE IN ORGANE GZ VOJNIK DOBRNA V 

MANDATNEM OBDOBJU 2023-2028 

Na podlagi Statuta GZ Vojnik Dobrna in na podlagi Pravilnika o kandidacijskem postopku za volitve 

organov in funkcionarjev Gasilske zveze Vojnik Dobrna za obdobje 2023 do 2028, kandidacijska komi-

sija GZ Vojnik Dobrna razpisuje volitve za funkcionarja in organe GZ. (Funkcionarja sta Predsednik in 

Poveljnik) 

I.  Razpis rednih volitev za funkcionarja in organe GZ Vojnik Dobrna v mandatnem obdobju 

2023-2028: 

1.  predsednika  

2.  poveljnika   

3.  nadzorni  odbor 

4.  upravni odbor 

5.  poveljstvo 

 

II.  Kandidacijski postopek se  prične dne 2.3.2023 in se zaključi s predajo kandidatur po  

elektronski pošti predsedniku kandidacijske komisije _Stanislav PEČNIK_   

e-mail: ___gzvolitve2023@gmail.com _________________ , do vključno   15.3.2023. 

III.  Na podlagi statuta GZ Vojnik Dobrna se izvedejo  volitve na skupščini GZ Vojnik Dobrna dne 

13.4.2023. 

IV.  Pogoji za sestavo kandidatur.  

Kandidaturo za predsednika, poveljnika , Predsednika in člana nadzornega odbora, lahko vloži 

prostovoljno gasilsko društvo na obrazcu «Kandidacijski list GZ Vojnik Dobrna«. 

V. Kandidat za posamezno funkcijo ali organ je lahko vsak polnoletni (starost 18 let) član prosto-
voljnega  gasilskega društva, ki ima poravnano članarino in ki ni v kazenskem postopku ozi-
roma ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje.  
- Kandidat za predsednika mora imeti strokovne in vodstvene sposobnosti za vodenje GZ.   

- Kandidat za poveljnika mora izpolnjevati še naslednje pogoje; mora imeti čin višji gasilski  

častnik  in vodstvene sposobnosti za operativno vodenje GZ.  

 

Članstvo v Nadzornem odboru ni združljivo s članstvom v drugih organih GZ. 

Mandat članov organov je pet let in je vezan na kongresno obdobje GZS.  

Predsednik GZ, Predsednik NO in blagajnik (računovodja) ne morejo biti predlagani kandidati, 

če se sami oziroma njihovi sorodniki do drugega dednega reda ukvarjajo s pridobitno dejav-

nostjo, povezano s poslovanjem GZ. 
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V GZ ni združljivo opravljanje funkcije izvajanja nalog in nadzora nad izvajanjem nalog za so-

rodnike do drugega dednega reda. Zaradi sorodstvenih vezi ni združljivo opravljanje nalog 

Predsednika GZ,  Predsednika Nadzornega odbora GZ in blagajnika (računovodje) GZ.  

Kandidacijska komisija predlaga v izvolitev za predsednika GZ oziroma za poveljnika GZ kan-

didate, ki jih predlaga predlagatelj in imajo podporo 1/3 PGD ki jih predlagajo. 

VI. Kandidacijska komisija zbere predloge  in pozove kandidate k podpisu  soglasja h kandidaturi  

in jih po abecednem redu vpiše po sklopih na volilni seznam.  

Kandidacijska komisija predlaga na skupščini GZ v izvolitev kandidate za 

 predsednika, poveljnika in nadzorni odbor. 

Izvoljeni predsednik predlaga upravni odbor;  namestnika predsednika, dva podpredsednika, 

tajnika, blagajnika, predsednika komisije za veterane, predsednika komisije za mladino, pred-

sednico komisije za članice ter ostale člane 

Poveljnik GZ in namestnik poveljnika GZ sta po funkciji člana UO.   Predsedniki posameznih 

PGD so na podlagi statuta GZ člani. 

Izvoljeni poveljnik predlaga poveljstvo;  namestnika poveljnika, podpoveljnika, pomočnike 

poveljnika za dihalne naprave,  pomočnika poveljnika za nevarne snovi, pomočnika poveljnika 

za prvo pomoč, pomočnika poveljnika za tekmovanja, pomočnika poveljnika za izobraževanje, 

ter ostale člane poveljstva. 

Poveljniki posameznih PGD so na podlagi statuta GZ člani poveljstva. 

Statut GZ Vojnik Dobrna in pravilniki so objavljeni na spletni strani GZ Vojnik  Dobrna. 

 

Kandidacijska komisija: 

Predsednik:   

Član:   

Član:  

Član:   

Član: 

 Član:   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KANDIDACIJSKA IN VOLILNA OPRAVILA 

1. Pričetek kandidacijskega postopka   28.2.2023 

Zasedanje kandidacijske komisije 

  

2. Zaključek kandidacijskega postopka       15.3.2023 

Zasedanje kandidacijske komisije 

  

3. Možnost pritožbe na zavrnjeno kandidaturo   25.3.2023 

Zasedanje kandidacijske komisije 

 

4.  Podpis soglasij k posamezni kandidaturi  28.3.2023 

   

5. Objava seznamov kandidatur    5.4.2023 

 

6.  Predlogi kandidacijske komisije za volitve    

predsednika, poveljnika in nadzorni odbor.   13.4.2023  Skupščina 

 

7. Predlogi predsednika in poveljnika za  

volitve v upravni odbor in poveljstvo   13.4.2023  Skupščina 

  

8. Objava rezultatov  volitev    13.4.2023  Skupščina  

 

 

 

 

 

 

 

 

       



 
                                                                       

KANDIDACIJSKI LIST ZA FUNKCIONARJA IN ORGANE  GZ VOJNIK-DOBRNA V 

MANDATNEM OBDOBJU 2023-2028 

 

Predlagatelj:         PGD……………………………………………………………………… 

 

I.   PREDLOG ZA PREDSEDNIKA GZ 

Št. PRIIMEK  IME 

1.  
 Predlagate lahko enega kandidata/kandidatko   

 

II.   PREDLOG ZA POVELJNIKA GZ 

Št. PRIIMEK  IME 

1.  
 Predlagate lahko enega kandidata,kandidatko  

 

III.   PREDLOG ZA PREDSEDNIKA NADZORNEGA OBORA  GZ 

Št. PRIIMEK  IME 

1.  
 Predlagate lahko enega kandidata/kandidatko 

 

III.   PREDLOG ZA ČLANA NADZORNI OBOR  GZ 

Št. PRIIMEK  IME 

1.  
 Predlagate lahko enega kandidata/kandidatko 

 

IV.   PREDLOG ZA UPRAVNI ODBOR GZ 

Št. PRIIMEK  IME 

1.  
 Predlagate lahko enega kandidata/kandidatki 

* V predlog za upravni  odbor vpišite  predsednika PGD, ki je član po statutu. 

 

V.   PREDLOG ZA POVELJSTVO GZ 

Št. PRIIMEK  IME 

1.  
 Predlagate lahko enega kandidata/kandidatki 

* V predlog za poveljstvo vpišite poveljnika PGD, ki je član po statutu  

 



 

 

VI. PREDLOG ZA PREDSEDNIKE KOMISIJ PRI GZ 

Št. Funkcija PRIIMEK  IME 

1. Predsednik/ca  komisije za veterane  

2. Predsednik/ca komisije za mladino  

3. Predsednica komisije za članice  

4. Predsednik komisije za priznanja In odlikovanja  

5. Predsednik komisije za zgodovino  

   
 Predlagate lahko 5 kandidatov/kandidatk 

 

 

VII. PREDLOG ZA ČLANE KOMISIJ PRI GZ 

Št. Funkcija PRIIMEK  IME 

1. Član/ica  komisije za veterane  

2. Član/ica  komisije za mladino  

3. Član/ica  komisije za članice  

4. Član/ica  komisije za priznanja In odlikovanja  

5. Član/ica  komisije za zgodovino  

   
 Predlagate lahko 5 kandidatov/kandidatk 

* Navedeni so praviloma Predsedniki komisij v PGD  

 

               Datum:______________ 

 

Predsednik PGD:    Žig 

 


