
 

 

 
 
 
 

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 O K O V N I K   
VOLILNIH OPRAVIL ZA VOLITVE FUNKCIONARJEV TER ORGANOV GZ RADOVLJICA 

ZA OBDOBJE 2023-2028 
 
 

  
Rok 

izvedbe 
Vsebina naloge Nosilec naloge 

1 8.12.2022 Konstituiranje kandidacijske komisije – 1. seja Predsednik GZR 

2 14.12.2022 Opredelitev volilnih opravil Kandidacijska komisija 

3 
do 

16.1.2023 

Določitev vsebine kandidacijskega postopka za volitve funkcionarjev ter 
članov organov GZR 

Kandidacijska komisija 

Objava rokovnika volilnih opravil in vsebine kandidacijskega postopka 
na spletni strani GZR 

Strokovna služba GZR 

Posredovanje rokovnika volilnih opravil in razpis kandidacijskega 
postopka vsem gasilskim društvom 

Strokovna služba GZR 

4 13.2.2023 

Posredovanje kandidatur za Predsednika GZR in Poveljnika GZR ter  
predlogov za namestnika poveljnika. Upoštevane bodo kandidature ter 
predlogi, ki bodo prispeli s pošto oziroma fizično do 15.00 na sedež 
GZR. 

Predlagatelji, 
kandidati 

Zasedanje komisije, pregled in potrditev prejetih kandidatur za 
Predsednika GZR in Poveljnika GZR ter predlogov namestnika 
poveljnika GZR, pregled veljavnosti posameznih kandidatur ter poziv k 
morebitnim dopolnitvam. 

Kandidacijska komisija  

5 20.2.2023 

Rok za dopolnitve pomanjkljivih kandidatur za Predsednika GZR in  
Poveljnika GZR ter predlogov za namestnika poveljnika. Upoštevane 
bodo dopolnitve kandidatur ter predlogov, ki bodo prispeli po elektronski 
pošti do 15.00 na elektronski naslov kandidacijske komisije. 

Predlagatelji, 
kandidati 

Posredovanje kandidatur za člane Nadzornega odbora GZR. 
Upoštevane bodo kandidature, ki bodo prispele s pošto oziroma fizično 
do 15.00 na sedež GZR oziroma po elektronski pošti do 15.00 na 
elektronski naslov kandidacijske komisije oziroma GZR. 

Predlagatelji 

Zasedanje komisije z namenom pregleda dopolnitev kandidatur za 
Predsednika GZR in Poveljnika GZR ter predlogov za namestnika 
poveljnika GZR in predlogov kandidatov za člane Nadzornega odbora 
ter poziv k morebitnim dopolnitvam. 

Kandidacijska komisija  

6  27.2.2023 

Rok za posredovanje dopolnitev kandidatur za člane Nadzornega 
odbora. Upoštevane bodo dopolnitve, ki bodo prispele s pošto oziroma 
fizično do 15.00 na sedež GZR oziroma po elektronski pošti do 15.00 na 
elektronski naslov kandidacijske komisije oziroma GZR. 

Predlagatelji, 
kandidati 

Zasedanje komisije z namenom pregleda dopolnitev  kandidatur za 
člane Nadzornega odbora. 

Kandidacijska komisija 
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7 6.3.2023 

Posredovanje seznamov izvoljenih članov Upravnega odbora in 
Poveljstva GZR, kot predstavnikov društev. Upoštevani bodo podatki, ki 
bodo prispeli s pošto oziroma fizično do 15.00 na sedež GZR oziroma 
po elektronski pošti do 15.00 na elektronski naslov kandidacijske 
komisije oziroma GZR. 

Predlagatelji 

Zasedanje komisije z namenom pregleda seznamov izvoljenih članov 
Upravnega odbora GZR in Poveljstva GZR, kot predstavnikov društev 
ter poziv k morebitnim dopolnitvam. 

Kandidacijska komisija 

Poziv kandidatom za predsednika GZR za posredovanje predlogov 
njihovih namestnikov, ki jih potrdi Občni zbor iz seznama članov 
Upravnega odbora, kot predstavnikov društev po elektronski pošti. 

Kandidacijska komisija 

8 14.3.2023 

Rok za dopolnitve pomanjkljivih vlog za člane Upravnega odbora GZR 
in Poveljstva GZR. Upoštevane bodo dopolnitve, ki bodo prispeli s pošto 
oziroma fizično do 15.00 na sedež GZR oziroma po elektronski pošti do 
15.00 na elektronski naslov kandidacijske komisije oziroma GZR. 

Predlagatelji 

Posredovanje predlogov kandidatov za Predsednika GZR za 
namestnike. Upoštevani bodo predlogi, ki bodo prispeli po elektronski 
pošti do 15.00 na elektronski naslov kandidacijske komisije. 

Kandidati za 
Predsednika GZR 

Posredovanje seznamov evidentiranih kandidatov za svete in komisije 
UO in Poveljstva GZR. Upoštevani bodo podatki, ki bodo prispeli s 
pošto oziroma fizično do 15.00 na sedež GZR oziroma po elektronski 
pošti do 15.00 na elektronski naslov kandidacijske komisije oziroma 
GZR. 

Predlagatelji 

Zadnji rok za predložitev pisnega umika soglasja h kandidaturi 
posameznega kandidata. Upoštevane bodo umiki soglasij, ki bodo 
prispeli s pošto oziroma fizično do 15.00 na sedež GZR. 

Kandidati za 
posamezno funkcijo 

Zasedanje komisije z namenom pregleda morebitnih dopolnitev za 
člane Upravnega odbora GZR in Poveljstva GZR ter oblikovanje končne 
kandidatne liste oziroma list za funkcionarja in organe GZR. 

Kandidacijska komisija 

9 15.3.2023 

Objava liste kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za posamezne funkcije v 
organih GZR, na spletni strani GZR 

Strokovna služba GZR 

Objava liste kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za Predsednika GZR z 
namestnikom ter Poveljnika GZR z namestnikom, na spletni strani GZR 

Strokovna služba GZR 

10 29.3.2023 

Predlaganje Občnemu zboru GZR v izvolitev kandidate za Predsednika 
GZR in Poveljnika GZR. 

Kandidacijska komisija 

Predlaganje Občnemu zboru GZR v izvolitev člane Nadzornega odbora 
GZR. 

Kandidacijska komisija 

Predlaganje Občnemu zboru GZR v potrditev člane Upravnega odbora 
GZR in Poveljstva GZR, ki so predstavniki društev. 

Kandidacijska komisija 

 
 
 

 Predsednik kandidacijske komisije 
Nejc Zima 

 


