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Kandidacijska komisija PGD Radlje ob Dravi 2018-2023 

 

OBJAVA KANDIDATNE LISTE ZA FUNKCIONARJE IN ORGANE  

PGD RADLJE OB DRAVI za obdobje 2018 do 2023 
 

 

 

 

I.  
 

Kandidacijska komisija PGD Radlje ob Dravi 2018-2023 (v nadaljevanju: Kandidacijska 

komisija), je na svoji 2. seji, dne 03.01.2018, pregledala in preverila, v odprtem roku prejete 

predloge za funkcionarje in člane organov PGD (v nadaljevanju: predlog). Po pregledu formalne 

popolnosti prejetih vlog, je Kandidacijska komisija ugotovila veljavnost posameznih kandidatur 

(tj. izpolnjevanje zahtevanih pogojev za posamezno kandidaturo). 

Na podlagi ugotovljene popolnosti vseh pravočasno prispelih predlogov ter podane veljavnosti 

posameznih kandidatur, je Kandidacijska komisija oblikovala kandidatno listo, ki jo v roku 30 

dni pred pričetkom Volilnega zbora članov, objavlja na oglasni deski v gasilskem domu, kjer je 

objavljena do Volilnega zbora članov, dne 03.02.2018. 

 

Radlje ob Dravi, 03.01.2018 

 

Vesna Mazgan, GČ 

Predsednica kandidacijske komisije 

l.r. 
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II.  

KANDIDATNA LISTA ZA FUNKCIONARJE IN ORGANE PGD RADLJE OB DRAVI 

za obdobje 2018 do 2023 

1. ZA PREDSEDNIKA PGD RADLJE OB DRAVI 

tov. PRIMOŽ TERNIK, VGČ II. 
popolnost predloga in 

veljavnost kandidature: DA 

2. ZA POVELJNIKA PGD RADLJE OB DRAVI 

tov. DAVID VAUKMAN, GČ II. 
popolnost predloga in 

veljavnost kandidature: DA 

3. ZA ČLANE NADZORNEGA ODBORA PGD RADLJE OB DRAVI 

tov. PRIMOŽ LADINEK, NGČ I. 
popolnost predloga in 

veljavnost kandidature: DA 

tov. MARKO TERNIK, NGČ 
popolnost predloga in 

veljavnost kandidature: DA 

tov. MITJA HABERMAN, GČ II. 
popolnost predloga in 

veljavnost kandidature: DA 

4. ZA ČLANE DISCIPLINSKE KOMISIJE PGD RADLJE OB DRAVI 

predsednik tov. MIRKO PETRIČ, GČ I. 
popolnost predloga in 

veljavnost kandidature: DA 

član tov. DAMJAN MERNIK, VG I. 
popolnost predloga in 

veljavnost kandidature: DA 

član tov. ALEŠ KOGELNIK, GČ II. 
popolnost predloga in 

veljavnost kandidature: DA 

nam. člana tov. LEONIDA MATJAŽ, GČ II 
popolnost predloga in 

veljavnost kandidature: DA 

nam. člana tov. ALJOŠA ZVER, NGČ 
popolnost predloga in 

veljavnost kandidature: DA 

5. ZA ČLANE UPRAVNEGA ODBORA PGD RADLJE OB DRAVI 

Upravni odbor ima skupaj 19 članov. Na volilnem Občnem zboru izvoljeni predsednik in 

poveljnik društva sta po funkciji tudi člana Upravnega odbora. Izvoljeni predsednik na volilnem 

zboru članov predlaga kandidate za naslednje funkcije: 

- tajnika,  

- blagajnika,  

- predsednika mladinske komisije,  

- predsednika komisije za delo z članicami,  

- predsednika komisije za delo s starejšimi člani,  

- predsednika komisije za delo z mladino,  

- predsednika komisije za odlikovanja in priznanja, 

- hišnika. 

Člani upravnega odbora so poleg predlaganih kandidatov še: 

- poveljnik, namestnik poveljnika, podpoveljniki in ostali člani poveljstva. 
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6. ZA ČLANE POVELJSTVA PGD RADLJE OB DRAVI 

Poveljstvo ima skupaj 11 članov. Na volilnem zboru članov izvoljeni poveljnik društva je po 

funkciji član poveljstva, ki vodi delo poveljstva. Izvoljeni poveljnik na volilnem zboru članov 

predlaga člane Poveljstva*: 

- namestnika poveljnika, 

- podpoveljnik/-a (1-2), 

- pomočnika poveljnika za radijske zveze, 

- pomočnika poveljnika za vrvno tehniko, 

- pomočnika poveljnika za tekmovanja, 

- pomočnika poveljnika za prvo pomoč, 

- pomočnika poveljnika za dihalne naprave, 

- pomočnika poveljnika za tehnično reševanje in nevarne snovi, 

- orodjarja, 

- glavnega strojnika. 

 

* Kandidati morajo izpolnjevati posebne pogoje iz 9. člena Pravilnika: 

(1) Kandidat za namestnika poveljnika mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo Pravila gasilske 

službe in Pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev.  

(2) Kandidat za podpoveljnika oziroma za pomočnika mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo 

Pravila gasilske službe in Pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev. 

 

 

 

 


