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Spoitovani,

Naj vas v kratkem seznanim z bistuenimi spremembami, ki se nanaiajo na
tokratne volitve v naiem druifuu:

. V skladu s sprejeto novo zakonodajo tako na nivoju GZS kot druitua je
bistvena sprememba v tem, da imamo sedaj zopet dva loiena organa,
to sta Upravni odbor in Poveljstvo. V zadnjem odbobju sta bila ta dva
organa zdruZena v Upravni odbor, a naiin dela in naloge vsakega od
odborov sta narekovala dva lotena odbora.

. V na6em Statusu smo zapisali, da so organi druitua, ki jih izvoli (in
tudi razreguje) Obtni zbor: upravni odbor, Poveljstvo, Nadzorni odbor
in Disciplinska komisija. Ostale komisje (naprimer - komisija za
odlikovanja in priznanja, kandidacijska komisia, komis\a za
tekmovanja, ...) pa imenuje Upravni odbor.

. V Statusu smo zapisalit da devet Clanski Upravni odbor sestavljajo:
predsednik, namestnik predsednika (ki nadomeiia predsednika ob
njegovi morebitni odsotnosti, do sedaj ga je nadomeiial poveljnik),
poveljnik in 6 ilanov (med katerimi pa mora biti predstavnik mladih
gasilcev - vodja mladine).

. Prav tako smo v Statusu zapisali, da Poveljstuo sestavljajo: poveljnikl
namestnik poveljnika (ki nadomeita poveljnika), eden ali vei
podpoveljnikov, trije pomoiniki poveljnika - za naprave za zaiiito
dihal, za radijske zveze in za prvo pomoi - ter orodjar in glavni
strojnik.

. elane upravnega odbora, ki ga izvoli Obini zbor, v skladu z novimi
pravili kandidacijskega postopka predlaga novo izvoljeni predsednik.

. Clane Poveljstva, ki ga prav tako izvoli Obtni zbor, v skladu z novimi
pravili kandidacijskega postopka predlaga novo izvoljeni poveljnik-

. Glede na predhodno navedeno, predlagam, da predsednica
Kandidac|ske komisue poda svoje poroiilo in predloge komisije za
predsednika, poveljnika, Nadzorni odbor in Disciplinsko komisijo. Po
izvolitvi novih funkcionaiev, predsednika in poveljnika, pa predlagam,
da novo izvoljena funkcionaia predlagata v izvolitev 5e Upravni odbor
in Povelistvo.
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