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PGD SELNICA OB DRAVI 

KANDIDACIJSKA KOMISIJA 

GASILSKA ULICA 1 

2352 SELNICA OB DRAVI 

 

 

OBVESTILO ŠT. 3 - OBVESTILO ZA ČLANICE IN ČLANE  
 

Kandidacijsko komisijo, ki je bila imenovana na 19. seji  Upravnega odbora dne 17.11.2022  in 

je bila formalno pravno urejena na 1. seji Komisije dne 17.11.2022 sestavljajo:  

 

1. Zdravko MARIN, predsednik Kandidacijske komisije PGD Selnica ob Dravi  

2. Sonja ČREŠNIK, podpredsednica Kandidacijske komisije PGD Selnica ob Dravi 

3. Dejan STRMŠNIK, član Kandidacijske komisije PGD Selnica ob Dravi 

 

Komisija razglaša, da na osnovi 4. člena Pravilnika o kandidacijskem postopku za volitve 

organov in funkcionarjev PGD Selnica ob Dravi za obdobje 2023 do 2028, zbira predloge 

kandidatov za naslednje funkcije in člane organov vodstva PGD Selnica ob Dravi: 

 

1. Predsednika PGD Selnica ob Dravi;  

2. Poveljnika PGD Selnica ob Dravi;  

3. Predsednika in dva člana Nadzornega odbora PGD Selnica ob Dravi;  

4. Predsednika, dva člana in dva namestnika člana Disciplinske komisije PGD Selnica ob Dravi;  

5. 6 članov Upravnega odbora PGD Selnica ob Dravi;  

 

6. 7 članov Poveljstva PGD Selnica ob Dravi.  

 

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

posamezno funkcijo. Kandidat mora do 24.01.2023 Kandidacijski komisiji 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;  

• podpisano listo članov, ki njegovo kandidaturo podpirajo.  

 

Kandidata za predsednika društva lahko predlaga skupina najmanj 5 članov PGD Selnica ob 

Dravi, kandidata za poveljnika društva pa skupina najmanj 5 članov operativne enote PGD 

Selnica ob Dravi, ki imajo volilno pravico.  

Kandidata za predsednika Nadzornega odbora in kandidate za člane Nadzornega odbora 

lahko predlagajo skupine najmanj 5 članov PGD Selnica ob Dravi, ki imajo volilno pravico in / ali 

kandidati za predsednika društva in / ali kandidati za poveljnika društva.  
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Kandidata za predsednika Disciplinske komisije, kandidate za dva člana in dva namestnika 

člana Disciplinske komisije lahko predlagajo skupine najmanj 5 članov PGD Selnica ob Dravi, 

ki imajo volilno pravico in / ali kandidati za predsednika društva in / ali kandidati za poveljnika 

društva. 

 

Kandidacijska komisija 30 dni pred Volilnim občnim zborom članov PGD Selnica ob Dravi 

na oglasni deski v gasilskem domu objavi listo kandidatov za posamezne funkcije, ki 

izpolnjujejo predpisane pogoje.  

 

Volilni občni zbor članov PGD Selnica ob Dravi  bo dne, 25.02.2023. 

  

Obvestilo št. 2 – Razpis kandidacijskega postopka in vsi spremljajoči dokumenti so izobešeni 

na oglasni deski v gasilskem domu in objavljeni na spletni strani PGD Selnica ob Dravi.  

 

Dodatne informacije dobite pri članih Kandidacijske komisije, ki po predhodnem 

telefonskem dogovoru v zaprtih kuvertah z napisom »Kandidatura za obdobje 2023 do 

2028« tudi zbirajo kandidatne liste.  

 

 

V Selnici ob Dravi, 17.11.2022 

 

 

 

        Predsednik kandidacijske komisije: 

         Zdravko MARIN 
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