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POSLOVNIK ZA KANDIDIRANJE IN VOLITVE ČLANOV IN ČLANIC 

 V ORGANE VODENJA PGD DOGOŠE 

 

 

 

Namen Poslovnika je zagotavljanje demokratičnosti in zakonitosti pri izvedbi kandidacijskega 

postopka in volitev v organe PGD Dogoše. 

 

1. Volilna baza so vsi člani društva, ki imajo volilno pravico (mladinci po dopolnjenem 15. 

letu starosti, gasilski pripravniki, operativni gasilci, rezervni operativni gasilci, veterani in 

člani gasilske organizacije). 

2. Vsak član PGD iz 1. točke poslovnika lahko predlaga kandidata za predsednika, poveljnika, 

člana upravnega odbora in nadzornega odbora zveze. 

3. Predlagatelj (predlagatelji – najmanj 5 članov) mora od vsakega predlaganega kandidata 

pridobiti njegovo pisno soglasje in zagotovilo, da bo aktivno sodeloval v organih. 

 

 

 

 

Organi PGD Dogoše  

 

a) upravni odbor, ki šteje 9 članov. Predsednik upravnega odbora in poveljnik sta člana 

    upravnega odbora po funkciji in sta že upoštevana v tem številu; 

b) poveljstvo, ki šteje 9 članov (zraven poveljnika so še namestnik, podpoveljnik in 6 članov); 

c) nadzorni odbor, ki šteje 3 člane; 

d) Disciplinska komisija, ki šteje 3 člane (zraven predsednika še dva člana) in dva namestnika 

 

 

 

Izvedba kandidacijskega postopka 

 

Kandidacijska komisija obvesti vse člane društva o dnevu začetka in zaključka 

kandidacijskega postopka. Vsem članom da na razpolago tudi obrazec »Soglasje h kandidaturi 

za opravljanje funkcije v PGD Dogoše«. 

 

Tri dni po poteku kandidacijskega postopka kandidacijska komisija pregleda vse prispele 

predloge in iz njih sestavi kandidacijsko listo za predsednika, poveljnika in člane vseh 

ostalih organov. V kandidacijsko listo se kandidati za posamezne funkcije vpisujejo po 

strogem abecednem redu priimkov in imen. 

 

Pri predlogih za kandidate za poveljnika je potrebno upoštevati izpolnjevanje pogojev po 

Pravilih gasilske službe in Pravilih gasilske službe prostovoljnih gasilcev. 
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Izvedba volitev 

 

1. Volitve na občnem zboru izvede volilna komisija, katere člani ne smejo biti predlagani na 

     kakršnokoli funkcijo v društvu. Volitve so praviloma tajne – lahko pa tudi javne, če       

     občni zbor tako sklene. 

2. Volilna komisija prevzame od kandidacijske komisije volilne liste in jih razdeli 

     pooblaščenim delegatom. 

3. Pri tajnih volitvah delegati oddajo glasovalne listke v zaprto skrinjo pri volilni komisiji. 

4. Volilna komisija razglasi rezultate na poziv predsednika delovnega predsedstva občnega 

zbora. 

5. Na funkcijo predsednika in poveljnika sta izvoljena kandidata, ki sta prejela več kot 

    polovico glasov prisotnih (opredeljenih) članov. Če za posamezno funkcijo kandidira 

    več kandidatov in v prvem krogu nobeden od kandidatov ne dobi več kot polovice glasov 

    prisotnih (opredeljenih) članov, se izvedejo ponovne volitve med kandidatoma, ki sta 

    prejela največ glasov prisotnih (opredeljenih) članov. 

6. Za člane nadzornega odbora so izvoljeni kandidati, ki so prejeli največ glasov. 

7. Za predsednika disciplinske komisije je izvoljen kandidat, ki prejme največ glasov. 

8. Za člane in namestnike članov disciplinske komisije so izvoljeni kandidati, ki so prejeli 

največ glasov. 

9. V primeru, da prejmeta dva kandidata iz prejšnjih točk za isto funkcijo enako število 

    glasov, se občni zbor opredeli za  enega z javnim glasovanjem. Postopek izvede 

    delovni predsednik, ki da kandidate na glasovanje po abecednem redu. 

 

Ta poslovnik velja za izvedbo kandidacijskega in volilnega postopka v PGD Dogoše in to od 

dneva, ko ga potrdi upravni odbor PGD Dogoše. 

 

 

Kandidacijska komisija: 

 

- Predsednik Klemen Medved 

- Član Sonja Voda 

- Član Slavica Petek 

 

 

 

 

V Mariboru, 29. 12. 2022 

 

 

 

 

          Predsednik: 

                                                                                                                     Dušan MIKL l. r. 

 


