
RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA 

ZA ČLANE ORGANOV GZ KRŠKO 

ZA MANDATNO OBDOBJE 2023-2028 

 

 

 
1. Upravni odbor GZ Krško (v nadaljevanju GZ Krško) , Tovarniška ulica 19, 8270 Krško, je na svoji 

16.  redni seji dne 27.09.2022 sprejel sklep o imenovanju kandidacijske komisije. 

 

2. V kandidacijskem postopku se kandidira kandidate za naslednje funkcije: 

 

• Predsednik GZ Krško (1 član) 

• Poveljnik GZ Krško (1 član) 

• Namestnik Poveljnika GZ Krško (1 član) 

• Namestnik Predsednika GZ Krško (1 član) 

• Član upravnega odbora GZ Krško (6 članov) 

• Član poveljstva GZ Krško  

• Nadzorni odbor (3 člane) 

 

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

 
3. Kandidat je lahko vsak, ki izpolnjuje splošne in posebne pogoje. Predlagatelj mora Kandidacijski 

komisiji predložiti pisno soglasje kandidata h kandidaturi za posamezno funkcijo. S soglasjem se 

kandidat zavezuje za vestno in odgovorno izpolnjevanje funkcije, za katero kandidira. 

Kandidatura ugasne s pisnim umikom soglasja, ki ga lahko kandidat predloži Kandidacijski 

komisiji najkasneje 15 dni pred zasedanjem volilne Skupščine oziroma z izvolitvijo na posamezno 

funkcijo. 

 

Splošni pogoji za kandidata so: 

• da je dopolnil 18 let (preveri komisija po uradni dolžnosti) 

• da je član prostovoljnega gasilskega društva (v nadaljevanju: PGD) oziroma prostovoljnega 

industrijskega gasilskega društva (v nadaljevanju: PIGD), včlanjenega v GZ. (dokazilo-

izjava PGD ali PIGD-OBR-1 ) 

• ima poravnano članarino v svojem društvu,  (dokazilo-izjava PGD ali PIGD-OBR-1  

• ni v kazenskem postopku oziroma ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper 

življenje, telo in premoženje, (dokazilo-izjava kandidata, kandidacijska komisija si 

pridružuje pravico izjavo preveriti pri pristojnem sodišču) 

 

Posebna pogoja za  opravljanje funkcij poveljnika in namestnika poveljnika GZ Krško sta najmanj 

VI. stopnja splošne izobrazbe ter gasilska izobrazba najmanj čin  višji gasilski časnik. (dokazilo-

diploma ali drug ustrezen dokument, čin preveri komisija po uradni dolžnosti). 

 

Poveljnik, namestnik poveljnika ter člani poveljstva GZ Krško morajo imeti opravljen zdravstveni 

pregled, vsaj v skladu z 3. členom Pravilnika o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih 

gasilcev (Uradni list RS, št. 19/2018). 

 

Posebna pogoja za  opravljanje funkcij predsednika in člana Nadzornega odbora sta najmanj VI. 

stopnja splošne izobrazbe ter znanje in izkušnje, potrebne za izvajanje nalog Nadzornega odbora. 

(dokazilo-diploma ali drug ustrezen dokument). 

 

Kandidati za predsednika oziroma poveljnika GZ morajo predstaviti vizijo in razvoj GZ za 

mandatno obdobje ter predlog 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. Predstavitve 

se v pisni obliki posredujejo vsem članom GZ. 

 

 

 

 



4. Upravičeni predlagatelji in način izvedbe volitev. Predlagatelji so: 

 

• za predsednika GZ oziroma poveljnika GZ člani GZ (PGD in PIGD). Predsednika in 

poveljnika izvoli skupščina na neposrednih tajnih volitvah po večinskem volilnem sistemu. 

Izvoljen je tisti kandidat, ki je prejel najvišje število glasov. V primeru, da je potrjena samo 

ena kandidatura za posamezno funkcijo skupščina glasuje javno.  

•  za člane Upravnega odbora (razen poveljnika) člani GZ (PGD in PIGD).Izvoljeni 

predsednik GZ skladno z 21. členom statuta iz nabora predlaganih kandidatov, ki 

izpolnjujejo pogoje pripravi predlog kandidatov in ga predloži Skupščini v izvolitev. Glasuje 

se o celotni sestavi upravnega odbora na javnem  glasovanju.  

• Za člane poveljstva skladno z 23. členom statuta poveljnik izmed predlaganih kandidatov v 

posameznem občinskem poveljstvu in ga predloži Skupščini v izvolitev. Glasuje se o celotni 

sestavi poveljstva na javnem  glasovanju.  

• za predsednika in člane nadzornega odbora člani GZ (PGD in PIGD). Nadzorni odbor izvoli 

skupščina na neposrednih tajnih volitvah po večinskem volilnem sistemu. Izvoljeni so trije 

kandidati, ki so prejeli najvišje število glasov, od katerih postane predsednik kandidat, ki je 

prejel najvišje število glasov. 

 

Kandidacijski postopek vodi  kandidacijska komisija. Za izvedbo volitev pa se imenuje volilna 

komisija, ki jo sestavljajo trije člani kandidacijske komisije in trije člani, ki se izvolijo izmed 

delegatov na skupščini. Članstvo v volilni komisiji ni združljivo s kandidiranjem za posamezno 

funkcijo, ki je predmet volitev. 

 

Tajno glasovanje se izvede tako, da se pred izvedbo glasovanja vsak delegat volilni komisiji izkaže 

z dokumentom iz katerega izhaja, da je bil na občnem zboru matičnega društva imenovan za 

delegata skupščine GZ, nato s strani volilne komisije prejme glasovnice. 

Glasovnice za posamezno funkcijo so enake velikosti, oblike in barve in so overjene s pečatom GZ 

Krško. Delegat glasuje tako, da obkroži številko pred imenom kandidata. Kandidati se na 

glasovnici navedejo po abecednem vrstnem redu.  Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, iz katere 

volja člana skupščine ni jasno razvidna, sta neveljavni. Glasovnica je veljavna, če je delegat na 

skupščini glasoval za največ tolikšno število kandidatov za posamezne funkcije, kot je razvidno 

označeno na glasovnici. V primeru, da prejmeta dva kandidata najvišje število glasov, o 

zmagovalcu odloči žreb. 
 

O ugotovitvi izida javnega in tajnega glasovanja se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani 

volilne komisije. Rezultate volitev razglasi volilna komisija na skupščini GZ Krško. 

 

5. Način in rok oddaje kandidatur. Pisne kandidature upravičenih predlagateljev morajo biti  

dostavljene v prostore GZ Krško na naslovu Bohoričeva 11, 8270 Krško  najkasneje do 

09.02.2023 do 14. ure. Za pravočasne se bodo štele izključno kandidature, ki bodo 

prispele v tem roku. Ostale, tudi tiste, ki so bile v roku oddane na pošto, pa niso pravočasno 

prispele na naslov in kandidature, ki niso bile pravilno označene, bodo zavržene. Vlagatelji 

nepopolnih kandidatur, bodo na elektronski naslov prejeli poziv, da kandidaturo dopolnijo v treh 

koledarskih dneh, v nasprotnem primeru bo kandidatura zavržena. Kandidature, ki ne 

izpolnjujejo pogojev tega razpisa bodo zavrnjene. 

 

6. Kandidatura mora biti predložena v zapečateni kuverti, ki mora biti na sprednji strani označena z 

napisom »Ne odpiraj – KANDIDATURA«. Kandidature se lahko oddajo vsak delavnik med 10. in 14 

uro na naslovu Bohoričeva 11, 8270 Krško. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Predsednik kandidacijske komisije: 

Andrej Sluga l.r. 



 

OBR-1           VOLITVE ČLANOV ORGANOV GZ KRŠKO 

ZA MANDATNO OBDOBJE 2023-2028  

 
 

 

 

Upravni odbor PGD_______________________________je skladno z 11. členom Pravilnika o kandidacijskem 

postopku za volitve organov in funkcionarjev za obdobje 2023-2028 evidentiral kandidate za predstavnike PGD 

v organe GZKrško in  

p r e d l a g a 
 

 

1. Za predsednika GZ  Krško: 

-tov.________________________________________       

-tov.________________________________________ 

-tov.________________________________________ 

 

2. Za poveljnika GZ Krško: 

-tov.________________________________________ 

-tov.________________________________________ 

-tov.________________________________________ 

 

3. Za člane upravnega odbora: 

-tov.________________________________________ 

-tov.________________________________________ 

-tov.________________________________________ 

-tov.________________________________________ 

 

4. Za člane poveljstva: 

-tov.________________________________________ 

-tov.________________________________________ 

-tov.________________________________________ 

-tov.________________________________________ 

 

5. Za člana nadzornega odbora: 

-tov.________________________________________ 

-tov.________________________________________ 

-tov.________________________________________ 

 

(opomba: navedejo se v društvu evidentirani kandidati, ni pa nujno izpolniti kandidaturo za vse funkcije. 

Obvezno je potrebno priložiti soglasje k kandidaturi za vse predlagane kandidate, ter ostale zahtevane priloge, 

ki dokazujejo izpolnjevanje posebnih pogojev) 

 

in   i z j a v l j a 
 

- da so vsi predlagani kandidati člani PGD_____________________________ 

- da imajo vsi predlagani kandidati poravnano članarino v svojem društvu 

 

 

Predsednik PGD_______________________ 

 

 

______________________________________ 

 

____________________@______________ 

(navesti elektronski naslov za vročanje) 



OBR-2 

 

 

 

 

     VOLITVE ČLANOV ORGANOV GZ KRŠKO 

ZA MANDATNO OBDOBJE 2023-2028  

 

 

 

Podpisani : ________________________________________________________________ 

       (ime in priimek) 

 

roj. datum : ________________________________________, s stalnim prebivališčem v/na : 

                    (dan, mesec, leto) 

 

___________________________________________________________________________ 

(občina, kraj, ulica, hišna št.) 

 

 

(elektronski naslov za vročanje) 

 

kot kandidat PGD/PIGD______________________________________________________________________ 

 

 

i z j a v l j a m, 
 

 

a)  da soglašam s kandidaturo za_________________________________________________ 

                                 (navesti funkcijo-predsednik, poveljnik, član UO, član poveljstva, član nadzornega odbora) 

 

b)  da se brezpogojno zavezujem za vestno in odgovorno izpolnjevanje funkcije, za katero 

kandidiram 

 

c) nisem v kazenskem postopku oziroma nisem bil pravnomočno obsojen za kaznivo 

dejanje zoper življenje, telo in premoženje, 
 

Priloge: 

− Dokazila o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev  

 

 

 

V ____________________, dne __________2023 

 

 

 

                     Podpis kandidata: 

  

 

       ____________________________ 

 
 


