
PGD VAS-FARA 

KANDIDACIJSKA KOMISIJA 

Vas 1 
1336 Kostel 

RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA PGD VAS-FARA 

ZA MANDATNO OBDOBJE 2023 DO 2028 

I. KANDIDACIJSKA KOMISIJA

Kandidacijska komisija, ki je bila imenovana na sestanku Upravnega odbora dne 21. 12. 2022 

je bila formalno pravno urejena na 1. seji komisije dne 22. 12. 2022 v naslednji sestavi: 

1. Andreja Zdravic Bauer, predsednica kandidacijske komisije,

2. Anton Bauer, podpredsednik kandidacijske komisije in

3. Ana Plese, clanica kandidacijske komisije.

II. FUNKCIJE IN ORGANI ZA KATERE POTEKA KANDIDACIJSKI POSTOPEK

Kandidacijska komisija, na osnovi Pravilnika o kandidacijskem postopku za volitve organov in 

funkcionarjev na volilnem Obcnem zboru PGD Vas-Fara v letu 2023 razglasa, da zbira 

predloge kandidatov za naslednje funkcije vodstva PGD Vas-Fara: 

1. Predsednik PGD Vas-Fara

Kandidat za predsednika/co drustva je lahko vsak polnoleten clan/clanica PGD Vas-Fara, ki

med clanstvom uziva zaupanje in ni v kazenskem postopku oziroma ni bil/a pravnomocno

obsojen/a za kaznivo dejanje zoper zivljenje, telo in premozenje (6. clen Pravilnika o

kandidacijskem postopku).

Kandidat za predsednika/co mora imeti strokovne in vodstvene sposobnosti za vodenje PGD.

Predsednik/ca PGD je odgovoren za delovanje in zakonito poslovanje PGD v skladu s

Statutom in pravnim redom. Za svoje delo je odgovoren/a Upravnemu odboru in Obcnemu

zboru.

2. Poveljnik PGD Vas-Fara

Kandidat za poveljnika/co drustva je lahko vsak polnoleten clan/clanica PGD, ki med

clanstvom uziva zaupanje in ni v kazenskem postopku oziroma ni bil/a pravnomocno obsojen

za kaznivo dejanje zoper zivljenje, telo in premozenje (6. clen Pravilnika o kandidacijskem

postopku).

Kandidat/ka mora imeti primerno gasilsko izobrazbo. (Pravila gasilske sluzbe, Posebna

pravila gasilske sluzbe prostovoljnih gasilcev). Poveljnik/ca je strokovno operativni vodja PGD

za izvajanje nalog gasilske sluzbe. Poveljnik/ca je za svoje delo odgovoren Upravnemu

odboru in Obcnemu zboru.
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VII. POGOJI IN ROK ZA KANDIDIRANJE

Kandidat mora Kandidacijski komisiji predloziti:
• pisno soglasje h kandidaturi za posamezno funkcijo, s katerim se zavezuje, da bo

funkcijo, za katero kandidira sposobno in vestno izpolnjeval in 
• podpisano listo clanov, ki njegovo kandidaturo podpirajo.

Kandidacijska komisija bo obravnavala vloge, ki bodo prispele na naslov drustva: PGD Vas

Fara, Vas 1, 1336 Kostel ali bodo oddane osebno, najkasneje do srede, 01. 02. 2023 do

14.00 ure. Vloge, ki bodo prispele kasneje, Kandidacijska komisija ne bo obravnavala. 

Vloge oddajte v ZAPRTI KUVERTI s pripisom »NE ODPIRAJ, VOLITVE PGD VAS-FARA 2023«.

Obrazce za pisno soglasje h kandidaturi in podpisno listo clanov podpore h kandidaturi lahko
dobite na spletni strani drustva (http://www.pgdvasfara.si/). 

Vas, 22. 12. 2022 Predsednica Kandidacijske komisije:
Andr

�
vic Bauer

Podpredsednik Kandidacijske komisije:
Anton Bauer

Clanica Kandidacijske komisije:
Ana Plese
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