
 

 

 
Na podlagi 4. člena Pravilnika o kandidacijskem postopku za volitve organov in funkcionarjev 
Gasilske zveze Radovljica z dne 5. 4. 2022 ter sklepa kandidacijske komisije za volitve 
organov in funkcionarjev na 26. rednem letnem Občnem zboru Gasilske zveze Radovljica z 
dne 21. 12. 2022, kandidacijska komisija objavlja 
 
 

R A Z P I S   
KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA 

ZA VOLITVE FUNKCIONARJEV TER ORGANOV GZ RADOVLJICA  
ZA OBDOBJE 2023-2028 

 
Organi in funkcionarja, za katere poteka kandidacijski postopek in njihovo število 
 

 
I. Kandidacijski postopek se razpisuje za funkcionarja ter njuna namestnika: 

 

• Predsednik GZ Radovljica (1 član) 

• Poveljnik GZ Radovljica (1 član) 

• Namestnik predsednika GZ Radovljica (1 član, ki je tudi član UO GZ Radovljica) 

• Namestnik poveljnika GZ Radovljica (1 član) 
 

II. Kandidacijski postopek se razpisuje za naslednje organe: 
 

• Upravni odbor GZ Radovljica (14 članov – predstavnikov društev)   

• Poveljstvo (14 članov – izvoljeni poveljniki PGD oziroma IPGD) 

• Nadzorni odbor GZ Radovljica (5 članov) 
 

 
V kandidacijskem postopku komisija zbira tudi predloge za člane svetov in komisij, ki jih sicer 
imenujeta Upravni odbor GZ oziroma Poveljstvo. 

 
Izraz član je zapisan v moški slovnični obliki in je uporabljen kot nevtralen za ženske in  moške. 
 
 
1. Mandatno obdobje: 
 

Mandatna doba funkcionarjev in organov je 5 let in je vezana na kongresno obdobje GZS 
2023 - 2028. 

 
 
2. Pogoji in rok za kandidiranje 
 

Kandidat je lahko vsak, ki izpolnjuje splošne in posebne pogoje, ki so navedeni v tem 
razpisu in je oddal kandidaturo. 
 
Do roka, določenega z Rokovnikom volilnih opravil, mora biti kandidacijski komisiji 
predložena kandidatura (obrazec KK-1 do KK-6) ter kandidatovo soglasje h kandidaturi 
(obrazec KK-7) za posamezno funkcijo ter dokazila o izpolnjevanju splošnih in posebnih 
pogojev. S svojim soglasjem se kandidat zavezuje za sposobno in vestno izpolnjevanje 
funkcije, za katero kandidira. 
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Kandidatura ugasne s pisnim umikom soglasja, ki ga kandidat lahko predloži kandidacijski 
komisiji najkasneje 15 dni pred zasedanjem volilnega Občnega zbora oziroma z izvolitvijo 
kandidata na funkcijo. Pisni umiki morajo biti vloženi v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – 
kandidacijska komisija« po pošti ali osebno na sedež GZ Radovljica ali po elektronski 
pošti volitve.2023@gmail.com. Upoštevani bodo umiki, ki bodo prispeli do roka določenega 
z Rokovnikom volilnih opravil. 
 
Članstvo v kandidacijski komisiji ni združljivo s kandidiranjem za funkcionarja. 
 

 
Splošni pogoji za kandidata v funkcijo člana Upravnega odbora GZ Radovljica, člana 
Nadzornega odbora GZ Radovljica, Predsednika GZ Radovljica, namestnika predsednika GZ 
Radovljica, Poveljnika GZ Radovljica ter namestnika poveljnika GZ Radovljica: 

• da je dopolnil 18 let (dokazilo – obrazec kandidatura), 

• da je član prostovoljnega gasilskega društva (v nadaljevanju: PGD) oziroma 
prostovoljnega industrijskega gasilskega društva (v nadaljevanju: IPGD), včlanjenega v 
GZ Radovljica (dokazilo - obrazec kandidatura), 

• ima poravnano članarino v svojem društvu, (dokazilo - izjava PGD ali IPGD), 

• ni v kazenskem postopku oziroma ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper 
življenje, telo in premoženje, (dokazilo - izjava kandidata na soglasju k kandidaturi, da 
ta pogoj izpolnjuje oziroma za kandidate za Predsednika GZ Radovljica, Poveljnika GZ 
Radovljica ter Namestnika poveljnika GZ Radovljica, poleg izjave kandidata tudi potrdilo 
o nekaznovanosti izdano s strani Ministrstva za pravosodje). 

 
 
Posebni pogoji za opravljanje funkcije Predsednika GZ Radovljica in namestnika predsednika 
GZ Radovljica: 

• kandidat mora imeti minimalno čin gasilca (dokazilo – obrazec kandidatura) 

• kandidat mora imeti izkazano podporo matičnega društva (sklep UO) 
 

Funkcija predsednika GZ ni združljiva z opravljanjem funkcije zakonitega zastopnika PGD. 
  

 
Posebni pogoji za opravljanje funkcije Poveljnika GZ Radovljica ter namestnika poveljnika: 

• kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki jih določajo Pravila gasilske službe prostovoljnih 
gasilcev (sprejete, Plenum Gasilske zveze Slovenije; 23.04.2016 – v nadaljevanju 
PGSPG) in sicer:  

 
4.40 Za opravljanje gasilske službe morajo imeti gasilci pripravniki, operativni gasilci in 

gasilski vodje ter njihovi namestniki najmanj naslednjo temeljno strokovno 
usposobljenost; poveljnik Gasilske zveze ter njegov namestnik morata imeti najnižji 
čin »višji gasilski častnik«. 

 
4.41 Za opravljanje funkcije poveljnika in namestnika poveljnika GZ je potrebna najmanj 

V. stopnja izobrazbe. 
 
4.42 Za gasilskega vodjo (kar velja za Poveljnika GZ Radovljica ter namestnika GZ 

Radovljica) je lahko predlagan kandidat, ki ima zdravstveno sposobnost, ki se jo 
dokazuje z veljavnim zdravniškim pregledom - vsaj v skladu s 3. členom Pravilnika o 
ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev (Uradni list RS, št.19/2018). 
 

Če do roka za oddajo kandidatur komisija ne prejme vloge za kandidata, ki izpolnjuje 
pogoje po PGDPG se podaljša rok za zbiranje prijav in se zahteve iz pravil PGSPG 
vezane na strokovno in splošno izobrazbo znižajo za eno stopnjo. 

 

mailto:volitve.2023@gmail.com
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Posebni pogoji za opravljanje funkcije član Nadzornega odbora: 

• Kandidati za člane Nadzornega odbora GZ Radovljica morajo imeti znanje in izkušnje, 
potrebne za izvajanje nalog tega odbora. (dokazilo – izjava kandidata na soglasju k 
kandidaturi, da izpolnjuje pogoje - ima potrebna znanja in izkušnje za izvajanje nalog 
Nadzornega odbora). 

 
 
Posebni pogoji za člane Upravnega odbora: 

• Predlagan član Upravnega odbora, ki zastopa posamezno društvo, mora biti član tega 
društva in biti izvoljen za predlaganega člana Upravnega odbora GZ na Občnem zboru 
matičnega društva za mandatno obdobje, na katerega se nanaša razpis. 

 
 

Posebni pogoji za člane Poveljstva 

• Predlagan član Poveljstva, ki zastopa posamezno društvo, mora biti član tega društva in 
biti izvoljen za poveljnika na Občnem zboru matičnega društva za mandatno obdobje, 
na katerega se nanaša razpis.  

 
 

3. Predlagatelji kandidatur  
 

1. Kandidate za Predsednika oziroma Poveljnika GZ predlagajo Upravni odbori gasilskih 
društev, ki so včlanjena v GZ. Predlog je veljaven, če je predložen sklep ali zapisnik 
seje Upravnega odbora, iz katerega je razvidna potrditev predloga ali skupina najmanj 
30 gasilcev iz gasilskih društev, ki so včlanjena v GZ s podpisi, overjenimi na sedežu 
GZ (obrazec KK-1 oziroma obrazec KK-2).  

 
Podpisi se overijo v času uradnih ur v pisarni GZ Radovljica: 

• ponedeljek od 9.00 – 11.00 ure 

• sreda od 15.00 – 17.00 ure. 
 

2. Kandidata za namestnika predsednika GZ Radovljica predlaga kandidat za Predsednika 
GZ (obrazec KK-3). 
 

3. Kandidata za namestnika poveljnika GZ Radovljica predlaga kandidat za Poveljnika GZ 
(obrazec KK-4). Kandidat za poveljnika GZ med člani, ki izpolnjujejo pogoje po točki 
4.40 in 4.41 PGSPG izbere kandidata za namestnika poveljnika in ga predlaga 
kandidacijski komisiji. V primeru, da kandidata z ustreznimi pogoji ni, lahko predlaga 
tudi kandidata z eno stopnjo nižjo splošno in strokovno izobrazbo. 
 

4. Svojega člana Upravnega odbora in Poveljstva predlagajo gasilska društva, ki so 
včlanjena v GZ (obrazec KK-5). Predlog je veljaven, če je predložen sklep ali zapisnik 
Občnega zbora, iz katerega je razvidna izvolitev. 
 

5. Kandidate za člane Nadzornega odbora predlagajo Upravni odbori gasilskih društev, ki 
so včlanjena v GZ (obrazec KK-6). Predlog je veljaven, če je predložen sklep ali 
zapisnik seje Upravnega odbora, iz katerega je razvidna potrditev predloga. 

 
Vse predloge kandidacijska komisija evidentira.  
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4. Obvezni sestavni deli pisnih kandidatur 
 

Pisna kandidatura mora biti posredovana na obrazcu (KK-1, KK-2, KK-3, KK-4, KK-5 in KK-
6), ki je priloga tega razpisa, kateremu  morajo biti priloženi dokumenti, ki so navedeni na 
tem obrazcu in izkazujejo, da kandidat izpolnjuje pogoje za kandidiranje. 

 
5. Vložitev kandidatur 
 

Kandidature morajo biti vložene v rokih določenih z Rokovnikom volilnih opravil. 
 

Kandidature za Predsednika GZ Radovljica, Poveljnika GZ Radovljica ter predlog 
namestnika poveljnika GZ Radovljica morajo biti vložene v zaprti kuverti z oznako »Ne 
odpiraj – KANDIDATURA« po pošti ali osebno na sedež GZ Radovljica. Upoštevane bodo 
kandidature, ki bodo prispele do roka določenega z Rokovnikom volilnih opravil. 
 
Predloge za namestnika predsednika GZ Radovljica vložijo kandidati za Predsednika po 
pošti ali osebno na sedež GZ Radovljica (priporočamo v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj 
– KANDIDATURA«) ali po elektronski pošti volitve.2023@gmail.com. Upoštevani bodo 
predlogi, ki bodo prispeli do roka določenega z Rokovnikom volilnih opravil. 
 
Predlogi članov Upravnega odbora in Poveljstva, kot predstavnikov društev morajo biti 
vloženi po pošti ali osebno na sedež GZ Radovljica ali po elektronski pošti na naslov 
volitve.2023@gmail.com. Upoštevani bodo predlogi, ki bodo prispeli do roka določenega z 
Rokovnikom volilnih opravil. 
 
Kandidature/predlogi za člane Nadzornega odbora morajo biti morajo po pošti ali osebno na 
sedež GZ Radovljica ali po elektronski pošti volitve.2023@gmail.com. Upoštevani bodo 
predlogi, ki bodo prispeli do roka določenega z Rokovnikom volilnih opravil. 

 
 
6. Dopolnitve kandidatur 
 

V kolikor bo kandidacijska komisija ugotovila, da so v kandidaturi pomanjkljivosti bo 
predlagatelja oziroma kandidata pozvala k dopolnitvi. Upoštevane bodo dopolnitve, ki bodo 
prispele do roka določenega z Rokovnikom volilnih opravil skladno z navodilom v pozivu. 

 
 
7. Način izvedbe volitev  
 

Kandidacijska komisija v roku, določenem z Rokovnikom na spletni strani GZ objavi listo 
kandidatov za posamezne funkcije v GZ, ki izpolnjujejo predpisane pogoje in jo v pisni obliki 
posreduje vsem članom GZ. Lista za posamezne funkcije se oblikuje po abecednem 
vrstnem redu priimkov kandidatov in vsebuje naslednje podatke: priimek in ime, letnico 
rojstva, stopnjo splošne izobrazbe, gasilski čin in društvo v katerega je kandidat včlanjen in 
v imenu katerega kandidira. 
 
Kandidacijska komisija predlaga v izvolitev za Predsednika GZ in Poveljnika GZ kandidate, 
ki jih predlaga predlagatelj.  
 
Skladno s 14. členom Pravilnika o kandidacijskem postopku za volitve organov in 
funkcionarjev GZ Radovljica je za Predsednika GZ oz. Poveljnika GZ izvoljen kandidat, ki 
prejme več kot polovico vseh oddanih glasov delegatov. V primeru, da v prvem krogu noben 
izmed kandidatov ne dobi več kot polovico vseh oddanih glasov delegatov, se v drugi krog 
uvrstita kandidata, ki sta prejela največje število glasov. V primeru enakega števila glasov 
dveh kandidatov imata oba kandidata možnost dodatne obrazložitve svoje kandidature, 

mailto:volitve.2023@gmail.com
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volitve se ponovijo. Če tudi po ponovljenem glasovanju ostaja neodločeno število glasov, se 
opravi žreb.  
 
Predsednik GZ, izvoljen na volilnem Občnem zboru GZ, predlaga v izvolitev kandidata za 
namestnika predsednika GZ. 
 
Poveljnik GZ, izvoljen na volilnem Občnem zboru GZ, predlaga v izvolitev kandidata za 
namestnika poveljnika GZ. 
 
Kandidacijska komisija predlaga v izvolitev predlagane člane Nadzornega odbora. 
 
Kandidacijska komisija predlaga v potrditev predlagane člane Upravnega odbora GZ in 
Poveljstva GZ.  
 
 

8. Evidentiranje predlogov za člane svetov in komisij, ki jih imenujeta Upravni odbor GZ 
oziroma Poveljstvo 
 
Predloge za člane svetov in komisij podajo upravni odbori PGD in IPGD (obrazec KK-8) v 
rokih določenih z Rokovnikom volilnih opravil.  
 
Kandidacijska komisija predloge evidentira in posreduje novoizvoljenemu Upravnemu 
odboru in Poveljstvu. 
 
 

9. Ostalo 
 

Predlagatelji in kandidati z oddajo kandidature soglašajo, da Kandidacijska komisija za 
potrebe izvedbe kandidacijskega postopka z njimi komunicira po elektronski pošti preko 
naslova navedenega v kandidaturi. 
 
Predlagatelji in kandidati z oddajo kandidature soglašajo, da Kandidacijska komisija za 
potrebe preverjanja kandidatur izvede vpogled v evidenco Vulkan, kjer za posameznega 
kandidata preveri: 
- starost/datum rojstva, 
- članstvo v društvu, ki je član GZ, 
- čin.  

 
 
 

 Predsednik kandidacijske komisije 
 Nejc Zima 
 
 
 
 
 

Priloge: 

− Obrazec KK-1: Predlog kandidatov za Predsednika GZ Radovljica za mandatno obdobje 
od 2023 do 2028; 

− Obrazec KK-2: Predlog kandidata za Poveljnika GZ Radovljica za mandatno obdobje od 
2023 do 2028; 

− Obrazec KK-3: Predlog kandidata za namestnika Predsednika GZ Radovljica za 
mandatno obdobje od 2023 do 2028; 

− Obrazec KK-4: Predlog kandidata za namestnika Poveljnika GZ Radovljica za mandatno 
obdobje od 2023 do 2028; 
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− Obrazec KK-5: Seznam članov Upravnega odbora GZ in Poveljstva GZ za mandatno 
obdobje od 2023 do 2028; 

− Obrazec KK-6: Predlog kandidata za člana Nadzornega odbora GZ Radovljica za 
mandatno obdobje od 2023 do 2028; 

− Obrazec KK-7: Soglasje h kandidaturi; 

− Obrazec KK-8: Obrazec za evidentiranje kandidatov s strani PGD in IPGD za člane 
svetov in komisij Upravnega odbora in Poveljstva GZ Radovljica. 
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Obrazec KK-1 

Predlog kandidatov za Predsednika GZ Radovljica 

za mandatno obdobje od 2023 do 2028 

 
Predlagatelj, UO PGD/PIGD _____________________________ 

 

Ime in priimek  

Datum rojstva  

Naslov stalnega bivališča  

Član PGD/PIGD  

Gasilski čin  

Splošna izobrazba  

Elektronska pošta  
 

V primeru, da je predlagatelj matično gasilsko društvo: 

Izjava – potrjujemo, da je predlagani kandidat član našega društva in ima v društvu poravnane 

vse obveznosti, ki izvirajo iz naslova članarine. 

 

 žig Predsednik PGD/PIGD: 

 

 

Priloge: 

− dokazilo o podpori: 

o izpis sklepa Upravnega odbora gasilskega društva ali 

o zapisnik Upravnega odbora gasilskega društva ali 

o najmanj 30 overjenih podpisov gasilcev z dokazilom o podpori matičnega društva, v 

koliko predlagatelj matično gasilsko društvo (izpis sklepa Upravnega odbora 

gasilskega društva ali zapisnik Upravnega odbora gasilskega društva); 

− soglasje h kandidaturi (Obrazec KK-7); 

− potrdilo o nekaznovanosti izdano s strani Ministrstva za pravosodje; 

− načrt izvedbe programa GZ s predstavitvijo vizije in razvoja GZ; 

− potrdilo o plačani članarini v matičnem društvu (v primeru, da predlagatelj ni matično 

gasilsko društvo). 

 
 

 



 

8/15 

 

Obrazec KK-2 

Predlog kandidata za Poveljnika GZ Radovljica  

za mandatno obdobje od 2023 do 2028 

 
Predlagatelj, UO PGD/PIGD _____________________________ 

 

Ime in priimek  

Datum rojstva  

Naslov stalnega bivališča  

Član PGD/PIGD  

Gasilski čin  

Splošna izobrazba  

Elektronska pošta  
 

V primeru, da je predlagatelj matično gasilsko društvo: 

Izjava – potrjujemo, da je predlagani kandidat član našega društva in ima v društvu poravnane 

vse obveznosti, ki izvirajo iz naslova članarine. 

 

 žig Predsednik PGD/PIGD: 

 

 

Priloge: 

− dokazilo o podpori: 

o izpis sklepa Upravnega odbora gasilskega društva ali 

o zapisnik Upravnega odbora gasilskega društva ali 

o najmanj 30 overjenih podpisov gasilcev; 

− soglasje h kandidaturi (Obrazec KK-7); 

− potrdilo o nekaznovanosti izdano s strani Ministrstva za pravosodje; 

− dokazilo o pridobljeni izobrazbi (kopija spričevala/diplome iz katere je razvidna 

dosežena stopnja izobrazbe); 

− dokazilo o veljavnim zdravniškem pregledu (kopija zdravniškega spričevala vsaj v 

skladu s 3. členom Pravilnika o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih 

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

− načrt izvedbe programa GZ s predstavitvijo vizije in razvoja GZ ter predstavitvijo 

kandidata za Namestnika poveljnika GZ Radovljica; 

− potrdilo o plačani članarini v matičnem društvu (v primeru, da predlagatelj ni matično 

gasilsko društvo). 
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Obrazec KK-3 

Predlog kandidata za namestnika predsednika GZ Radovljica  

za mandatno obdobje od 2023 do 2028 

 
Predlagatelj, kandidat za Predsednika GZ Radovljica:_________________________________ 

 

Ime in priimek  

Datum rojstva  

Naslov stalnega bivališča  

Član PGD/PIGD  

Gasilski čin  

Splošna izobrazba  

Elektronska pošta  
 

 

  Kandidat za Predsednika GZ Radovljica: 

 

 

 

Priloge: 

− soglasje h kandidaturi (Obrazec KK-7); 

− predstavitev kandidata za namestnika predsednika GZ Radovljica. 
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Obrazec KK-4 

Predlog kandidata za namestnika poveljnika GZ Radovljica  

za mandatno obdobje od 2023 do 2028 

 
Predlagatelj, kandidat za Poveljnika GZ Radovljica:__________________________________ 

 

Ime in priimek  

Datum rojstva  

Naslov stalnega bivališča  

Član PGD/PIGD  

Gasilski čin  

Splošna izobrazba  

Elektronska pošta  
 

 

  Kandidat za Poveljnika GZ Radovljica: 

 

 

 

Priloge: 

− soglasje h kandidaturi (Obrazec KK-7); 

− potrdilo o plačani članarini v matičnem društvu; 

− potrdilo o nekaznovanosti izdano s strani Ministrstva za pravosodje; 

− dokazilo o pridobljeni izobrazbi (kopija spričevala/diplome iz katere je razvidna 

dosežena stopnja izobrazbe); 

− dokazilo o veljavnim zdravniškem pregledu (kopija zdravniškega spričevala vsaj v 

skladu s 3. členom Pravilnika o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih 

gasilcev, Uradni list RS, št.19/2018). 
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Obrazec KK-5 

Seznam članov Upravnega odbora GZ in Poveljstva GZ  

za mandatno obdobje od 2023 do 2028 

 
Predlagatelj, PGD/PIGD _____________________________ 

 

Opis Član Upravnega odbora Član Poveljstva 

Ime in priimek   

Datum rojstva   

Naslov stalnega bivališča   

Član PGD/PIGD   

Gasilski čin   

Splošna izobrazba   

Elektronska pošta   
 

Izjava – potrjujemo, da sta predlagana kandidata član našega društva in imata v društvu 

poravnane vse obveznosti, ki izvirajo iz naslova članarine. 

 

 žig Predsednik PGD/PIGD: 

 

 

 

 

Priloge: 

− zapisnik Občnega zbora gasilskega društva iz katerega je razvidna izvolitev; 

− soglasje h kandidaturi za vsakega člana (Obrazec KK-7). 
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Obrazec KK-6 

Predlog kandidata za člana Nadzornega odbora GZ Radovljica 

za mandatno obdobje od 2023 do 2028 

 
Predlagatelj, UO PGD/PIGD _____________________________ 

 

Ime in priimek  

Datum rojstva  

Naslov stalnega bivališča  

Član PGD/PIGD  

Gasilski čin  

Splošna izobrazba  

Elektronska pošta  
 

Izjava – potrjujemo, da je predlagani kandidat član našega društva in ima v društvu poravnane 

vse obveznosti, ki izvirajo iz naslova članarine. 

 

 žig Predsednik PGD/PIGD: 

 

 

 

 

Priloge: 

− izpis sklepa ali zapisnik Upravnega odbora gasilskega društva; 

− soglasje h kandidaturi (Obrazec KK-7). 
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Obrazec KK-7 

SOGLASJE H KANDIDATURI 
za volitve funkcionarjev in organov Gasilske zveze Radovljica za obdobje 2023 do 2028 

 

 

Podpisani/na________________________________________, roj.:____________________, 

stanujoč/ča:__________________________________________________________, član/ica 

PGD/PIGD_____________________________________________________, soglašam h 

kandidaturi za ______________________________________________ 

in izjavljam, da: 
- izpolnjujem vse predpisane pogoje za predlagano funkcijo; 
- nisem v kazenskem postopku oziroma nisem bil pravnomočno obsojen za kaznivo 

dejanje zoper življenje, telo in premoženje; 
- bom vestno in odgovorno izpolnjeval(a) funkcijo, za katero kandidiram in  
- dovoljujem kandidacijski komisiji vpogled osebne podatke (priimek in ime, starost/datum 

rojstva, članstvo v društvu, ki je član GZ Radovljica ter čin;  
- se strinjam, da me kandidacijska komisija po elektronski pošti obvesti o nepopolni 

kandidaturi oziroma o nadaljnjih postopkih vezanih na kandidacijski postopek. 
 

Datum in kraj: __________________________________ 

 

 Podpis kandidata: 

 _____________________________ 
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Obrazec KK-8 

Obrazec za evidentiranje kandidatov s strani PGD in IPGD za člane 
svetov in komisij Upravnega odbora in Poveljstva GZ Radovljica 

 
 
Predlagatelj, PGD/PIGD _____________________________ 

 
 
1. Mladinski svet: 

 PRIIMEK IN IME Elektronska pošta OPOMBE 

      

   
Podpis kandidata kot soglasje k kandidaturi:_______________________ 

 
2. Svet članic: 

PRIIMEK IN IME Elektronska pošta OPOMBE 

      

 
Podpis kandidata kot soglasje k kandidaturi:_______________________ 
 

3. Svet veteranov: 

PRIIMEK IN IME Elektronska pošta OPOMBE 

      

 
Podpis kandidata kot soglasje k kandidaturi:_______________________ 

 
4. Komisija za zgodovino požarnega varstva in gasilstva ter kulturne dejavnosti 

PRIIMEK IN IME Elektronska pošta OPOMBE 

      

 
Podpis kandidata kot soglasje k kandidaturi:_______________________ 

 
5. Komisija za priznanja in odlikovanja: 

PRIIMEK IN IME Elektronska pošta OPOMBE 

      

 
Podpis kandidata kot soglasje k kandidaturi:_______________________ 

 
6. Komisija za izobraževanje in usposabljanje: 

PRIIMEK IN IME Elektronska pošta OPOMBE 

      

   
Podpis kandidata kot soglasje k kandidaturi:_______________________ 
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7. Komisija za preventivo: 

PRIIMEK IN IME Elektronska pošta OPOMBE 

      

  
Podpis kandidata kot soglasje k kandidaturi:_______________________ 

 
8. Komisija za tekmovanja: 

PRIIMEK IN IME Elektronska pošta OPOMBE 

      

 Podpis kandidata kot soglasje k kandidaturi:_______________________ 
 
 
9. Komisija za tehniko: 

PRIIMEK IN IME Elektronska pošta OPOMBE 

      

Podpis kandidata kot soglasje k kandidaturi:_______________________ 
 

 

 žig Predsednik PGD/PIGD: 

 

 

 

 


