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I.  

UO PGD Radlje ob Dravi je na korespondenčni seji, zaključeni dne 11.11.2022 ob 12:00 uri, 

sprejel sklep, s katerim je za člane kandidacijske komisije za izvolitev organov in funkcionarjev 

PGD za obdobje 2023 – 2028 (v nadaljevanju: komisija) imenoval naslednje člane društva: 

- Vesna Mazgan Jurač,  

- Mirko Petrič in  

- Denis Dobranič. 

Na podlagi sprejetega sklepa je predsednik društva dne, 16.11.2022 sklical prvo sejo komisije, 

na kateri so člani komisije za predsednico komisije izvolili Vesno Mazgan Jurač, za 

podpredsednika pa Mirka Petriča.  

Skladno s 4. členom Pravilnika o kandidacijskem postopku za volitve članov organov in 

funkcionarjev PGD Radlje ob Dravi za obdobje 2023 do 2028 (v nadaljevanju: Pravilnik) 

komisija objavlja sledeč 

RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA  

za volitve članov organov in funkcionarjev PGD Radlje ob Dravi  

za obdobje 2023-2028 

 

Zbiramo predloge kandidatov za naslednje funkcije vodstva PGD Radlje ob Dravi za (v 

nadaljevanju uporabljena moška spolna slovnična oblika je uporabljena kot nevtralna za ženski 

in moški spol): 

1. PREDSEDNIKA PGD Radlje ob Dravi 

Kandidat za predsednika društva je lahko vsak polnoleten član/članica PGD, ki mora 

izpolnjevati pogoje iz 6. in 7. člena Pravilnika o kandidacijskem postopku: 

- med članstvom uživa zaupanje,  

- ni v kazenskem postopku oziroma ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje 

zoper življenje, telo in premoženje, 

- izpolnjuje posebne pogoje, ki jih določa Statut PGD. 

2. POVELJNIKA PGD Radlje ob Dravi  

Kandidat za poveljnika društva je lahko vsak polnoleten član/članica PGD, ki mora izpolnjevati 

pogoje iz 6. in 8. člena Pravilnika o kandidacijskem postopku: 

- med članstvom uživa zaupanje,  

- ni v kazenskem postopku oziroma ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje 

zoper življenje, telo in premoženje, 

- izpolnjuje pogoje, ki jih določajo Pravila gasilske službe in Pravila gasilske 

službe prostovoljnih gasilcev. 



3. ČLANE NADZORNEGA ODBORA PGD Radlje ob Dravi 

Kandidati za predsednika in dva člana Nadzornega odbora morajo izpolnjevati pogoje iz 6. in 

10. člena Pravilnika o kandidacijskem postopku: 

- med članstvom uživa zaupanje,  

- ni v kazenskem postopku oziroma ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje 

zoper življenje, telo in premoženje, 

- morajo imeti znanje in izkušnje, potrebne za izvajanje nalog Nadzornega 

odbora, ki jih določa Statut PGD. 

4. ČLANE DISCIPLINSKE KOMISIJE PGD Radlje ob Dravi 

Kandidati za predsednika, dva člana in dva namestnika Disciplinske komisije morajo 

izpolnjevati pogoje iz 6. člena Pravilnika o kandidacijskem postopku: 

- med članstvom uživa zaupanje,  

- ni v kazenskem postopku oziroma ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje 

zoper življenje, telo in premoženje. 

5. 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; 

6. 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. 

II. 
 

MANDATNO OBDOBJE 

Mandat funkcionarjev in članov organov PGD Radlje ob Dravi traja pet (5) let, in sicer od 

izvolitve v letu 2023 do Volilnega zbora članov v letu 2028. 

III. 
 

POGOJI IN ROK ZA KANDIDIRANJE 

Kandidat je lahko vsak član PGD Radlje ob Dravi, ki izpolnjuje splošne in posebne pogoje za 

posamezno funkcijo (5. člen – 10. člen Pravilnika). 

Kandidat mora najkasneje do dne 27.12.2022 do 20:00 ure predložiti: 

- pisno soglasje h kandidaturi za posamezno funkcijo, s katerim se zavezuje, da bo 

funkcijo, za katero kandidira sposobno in vestno izpolnjeval; 

- dokazila o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev oziroma podpisano izjavo o 

izpolnjevanju vseh pogojev; 

- podpisano listo članov, ki njegovo kandidaturo podpirajo; 

- kandidati za predsednika in poveljnika PGD morajo predstaviti vizijo in program PGD 

ter načrt izvedbe programa skladno z 12. členom Pravilnika. 

Obrazci za pisno soglasje h kandidaturi in izjavo o izpolnjevanju vseh pogojev ter podpisno 

listo članov podpore h kandidaturi so na voljo v tajništvu PGD Radlje ob Dravi in na spletni 

strani društva www.pgdradlje.si. 

Kandidati predložijo predlog za kandidaturo (podpisano listo članov), pisno soglasje in 

dokazila oz. izjavo o izpolnjevanju pogojev razpisa v zaprti kuverti tajniku društva, 

najkasneje do zgoraj navedenega roka za oddajo. Tajnik društva bo, po poteku roka za 

oddajo kandidatur, vse kuverte s prejetimi kandidaturami predal predsednici komisije na 

naslednji seji komisije, ki jo predsednica komisije skliče pred objavo listo kandidatov za 

posamezne funkcije oziroma člane v organih društva. 

IV. 
 

PREDLAGANJE KANDIDATOV IN IZVOLITVE 

1. Kandidate za predsednika PGD lahko predlaga skupina najmanj 5 članov društva. 

2. Kandidate za poveljnika lahko predlaga skupina najmanj 5 operativnih članov. 

3. Kandidate za člane Upravnega odbora predlaga izvoljeni predsednik, v skladu s statutom 

PGD Radlje ob Dravi. 

4. Kandidate za namestnika poveljnika, podpoveljnika in člane poveljstva pripravi izvoljeni 

poveljnik, pri čemer morajo predlagani kandidati izpolnjevati pogoje, ki jih določajo Pravila 

gasilske službe in Pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev. 

http://www.pgdradlje.si/


5. Kandidate za člane Nadzornega odbora lahko predlaga skupina najmanj 5 članov. 

6. Kandidata za predsednika in dva člana Disciplinske komisije lahko predlaga skupina 

najmanj 5 članov. 

Komisija bo, po prejemu in pregledu prejetih kandidatur, 30 dni pred zasedanjem (volilnega) 

Zbora članov PGD Radlje ob Dravi, na oglasni deski v gasilskem domu objavila listo 

kandidatov za posamezne funkcije oziroma člane v organih društva, ki izpolnjujejo predpisane 

pogoje.  

Lista kandidatov za posamezne funkcije se oblikuje po abecednem vrstnem redu priimkov 

kandidatov in vsebuje naslednje podatke: priimek in ime, letnico rojstva, stopnjo splošne 

izobrazbe in gasilski čin. 

 

VI. 

 
POSTOPEK IZVOLITVE 

Komisija na volilnem Zboru članov predlaga v izvolitev za predsednika in za poveljnika PGD 

Radlje ob Dravi, tiste kandidate, ki imajo največjo podporo članstva PGD Radlje ob Dravi. 

- Predsednik PGD Radlje ob Dravi, izvoljen na volilnem Zboru članov, predlaga v izvolitev 

kandidate za člane Upravnega odbora. 

- Poveljnik PGD Radlje ob Dravi, izvoljen na volilnem Zboru članov, predlaga v izvolitev 

kandidata za namestnika poveljnika, podpoveljnika in ostale člane Poveljstva. 

Komisija predlaga v izvolitev za kandidate za predsednika in dva člana Nadzornega odbora tiste 

kandidate, ki so dobili podporo največjega števila članov PGD Radlje ob Dravi. 

Komisija predlaga v izvolitev za kandidate za predsednika in dva Disciplinske komisije tiste 

kandidate, ki so dobili podporo največjega števila članov PGD Radlje ob Dravi. 

 

V Radljah ob Dravi, 16.11.2022 

 

 

Vesna Mazgan Jurač, VGČ 

Predsednica kandidacijske komisije 

l.r. 


