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Kandidacijska komisija skladno s 4. členom Pravilnika o kandidacijskem postopku za volitve 

organov in funkcionarjev za obdobje 2023-2028 objavlja 

 

 

R O K O V N I K 
 

ZA  IZVEDBO  VOLILNIH  OPRAVIL   

ZA IZVOLITEV ČLANOV ORGANOV GZ KRŠKO 

ZA MANDATNO OBDOBJE 2023-2028 

 

I. 

 

Posamezna volilna opravila se izvedejo v naslednjih rokih (navedeni so skrajni roki!): 

__________________________________________________________________________ 

 

Datum: 29.12.2022 

VSEBINA: Sklep upravnega odbora o imenovanju kandidacijske komisije,  

__________________________________________________________________________ 

 

Datum: 10.01.2023  

VSEBINA: Sprejem Pravilnika  o kandidacijskem postopku za volitve organov in 

funkcionarjev za obdobje 2023-2028. 

__________________________________________________________________________ 

 

Datum: 11.01.2023  

VSEBINA: Upravni odbor na spletni strani GZ Krško objavi razpis kandidacijskega 

postopka, ter ga pisno po pošti pošlje vsem članom GZ Krško. Društva opozori na dolžnost, 

da na občnih zborih izvoli 2 predstavnike PGD v skupščino GZ Krško. 

__________________________________________________________________________ 

 

Datum: 09.02.2023  

VSEBINA: Pisne kandidature upravičenih predlagateljev morajo biti  dostavljene v prostore 

GZ Krško na naslovu Bohoričeva 11, 8270 Krško  najkasneje do 14. ure navedenega dne. 

__________________________________________________________________________ 

 

Datum: 13.02.2023 

VSEBINA: Kandidacijska komisija pregleda prispele vloge, preveri izpolnjevanje pogojev ter 

na kandidacijsko listo uvrsti vse kandidate, ki izpolnjujejo pogoje. Kandidacijska komisija 

predloži listo upravnemu odboru, ki jo javno objavi na spletni strani GZ Krško. 

__________________________________________________________________________ 

 

Datum: 27.02.2023  

VSEBINA: Kandidati  za predsednika in poveljnika morajo predstaviti vizijo in razvoj GZ za 

mandatno obdobje ter načrt izvedbe programa GZ. Kandidati za predsednika GZ morajo 

predstaviti tudi kandidate za namestnika predsednika in  člane Upravnega odbora, kandidati 

za poveljnika GZ pa kandidate za namestnika poveljnika, podpoveljnika, pomočnike in člane 

Poveljstva. 
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__________________________________________________________________________ 

 

 

Datum: 06.03.2023  

VSEBINA: Kandidacijska komisija preveri skladnost predlaganih kandidatur z določbami 

statuta GZ Krško in predlog kandidatov za predsednika in poveljnika skupaj vizijo in 

razvojem GZ za mandatno obdobje ter načrtom izvedbe programa GZ, posreduje upravnemu 

odboru, ki gradivo v treh dneh objavi na spletni strani GZ Krško ter ga pisno po pošti pošlje 

vsem članom GZ Krško 

__________________________________________________________________________ 

 

Datum: 31.03.2023  

VSEBINA: Skupščina in izvedba glasovanja 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 
 

 

Predsednik kandidacijske komisije: 

Andrej Sluga l.r. 


