
Na podlagi statuta Prostovoljnega gasilskega društva Velenje in Pravilnika o kandidacijskem 

postopku za volitve organov in funkcionarjev, upravni odbor Prostovoljnega gasilskega 

društva Velenje objavlja 

 
 

SKLEP O RAZPISU VOLITEV V ORGANE DRUŠTVA 
 

 

Razpisane funkcije 

 
1. Predsednik PGD Velenje 

2. Poveljnik PGD Velenje 

 

Razpisan organ društva: 
 

1. nadzorni odbor ( trije člani ) 

2. disciplinska komisija ( trije člani in dva namestnika ) 

 

Volitve bodo potekale na občnem zboru PGD Velenje, ki bo v soboto, 25.marca 2023 v 

prostorih PGD Velenje. 

 

Pogoji kandidiranja 
 

Kandidat za predsednika, poveljnika, člana Nadzornega odbora  ter člana Disciplinske 

komisije je lahko vsak polnoleten član/članica PGD Velenje, ki med članstvom uživa 

zaupanje in ni v kazenskem postopku oziroma ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje 

zoper življenje, telo in premoženje. 

 

Kandidat za predsednika PGD Velenje mora izpolnjevati pogoje, ki jih določa Statut PGD 

Velenje.  

Kandidata za predsednika lahko predlaga skupina 5 članov, imeti mora strokovne in 

vodstvene sposobnosti za vodenje PGD Velenje ter ustrezno gasilsko izobrazbo.   

 

Kandidat za poveljnika PGD Velenje mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo Pravila 

gasilske službe in Posebna pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev.  

Kandidata za poveljnika lahko predlaga skupina 5 članov operativne enote. Kandidat za 

poveljnika mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo veljavni predpisi s področja gasilstva za 

opravljanje te funkcije. 

 

Kandidati za člane Nadzornega odbora morajo imeti znanje in izkušnje, potrebne za izvajanje 

nalog Nadzornega odbora, ki jih določa Statut PGD Velenje. 

 

Kandidati za člane Disciplinske komisije morajo imeti znanje in izkušnje, potrebne za 

izvajanje nalog delovanja disciplinske komisije, ki jih določa Statut PGD Velenje 

 

 

 

 



Kandidati za predsednika oziroma poveljnika PGD morajo predstaviti vizijo in razvoj PGD za 

mandatno obdobje ter načrt izvedbe programa PGD. Kandidati za predsednika PGD morajo 

predstaviti tudi kandidate za namestnika predsednika in  člane Upravnega odbora, kandidati 

za poveljnika PGD pa kandidate za namestnika poveljnika in člane Poveljstva. Predstavitve se 

opravijo na članskem sestanku ali volilnem Občnem zboru. 

 

Kandidat lahko odda samo eno kandidaturo za funkcijo in organu. 

 

 

 

Kandidatura 
 

Posameznik na razpisane funkcije kandidira tako, da odda pisno kandidaturo, ki mora 

vsebovati: 

1. ime in priimek kandidata 

2. rojstni datum kandidata 

3. naslov stalnega prebivališča 

4. funkcijo oz. funkcijo v organu na katero kandidira 

5. kraj in datum izpolnitve kandidature ter lastnoročni podpis kandidata 

 

 

Kandidatura lahko vsebuje še vizijo in predstavitev kandidata. 

 

Kandidatura mora biti oddana na naslov Prostovoljno gasilsko društvo Velenje, Žarova ulica 

2, 3320 Velenje, s pripisom »Ne odpiraj – kandidatura« do zaključka kandidacijskega 

postopka ( najkasneje do vključno 25. februarja 2023 ). 

 

 

 

 

 

 

Velenje, 30.11.2022                                                    Predsednik PGD Velenje 

                                                                                                               Privšek Karli 


