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POSTOPEK KANDIDIRANJA 
ZA VOLITVE V ORGANE PGD DRENOV GRIČ – LESNO BRDO 

ZA MANDATNO OBDOBJE 2023-2028 
 
 

1. UVOD 
 
V letu 2023 bodo na vseh nivojih gasilske organizacije v Sloveniji potekale redne 
volitve organov za obdobje 2023-2028. 
 
Na seji Upravnega odbora PGD Drenov Grič – Lesno Brdo z dne 10.1.2023, je bila 
imenovana kandidacijska komisija v sestavi: 
 
- Barbara Friškovec 
- Nina Ciuha Cerkovnik 
- Bernarda Novak 
 
Na seji Upravnega odbora PGD Drenov Grič – Lesno Brdo z dne 10.1.2023, je bil 
sprejet tudi Pravilnik o kandidacijskem postopku za volitve organov in funkcionarjev, 
ki se uporablja za potrebe volitve organov. 
 
S tem postopkom se ureja pravila in red pri sestavljanju in oddajanju kandidatur, 
preverjanju kandidatur v organe PGD Drenov Grič – Lesno Brdo za obdobje 2023-
2028 in predložitvi kandidatur Občnemu zboru PGD Drenov Grič – Lesno Brdo, ki bo 
sklican 28.1.2023. 
 
V tem postopku uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so 
uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. Pri naštevanju posameznih imen se v 
tem postopku držimo abecednega vrstnega reda priimka. 
 
 

2. ORGANI PGD DRENOV GRIČ – LESNO BRDO  
 
Organi upravljanja PGD Drenov Grič-Lesno Brdo so organi PGD in funkcionarja 
PGD. 
Organi so: Občni zbor, Upravni odbor, Poveljstvo, Nadzorni odbor in 

        Disciplinska komisija 
Funkcionarja sta: Predsednik in Poveljnik. 
 
Občni zbor je najvišji organ PGD, ki ga sestavljajo vsi člani. 
 
Upravni odbor je operativno-izvršilni organ, ki opravlja organizacijska, tehnična in 
administrativna dela ter vodi PGD med dvema zasedanjema Občnega zbora po 
programu in sklepih, sprejetih na Občnem zboru. Upravni odbor sestavljajo 



Predsednik, namestnik predsednika, Poveljnik in 15 članov. Člane Upravnega 
odbora predlaga Predsednik. 
 
 
Poveljstvo je strokovno-operativni organ, ki pomaga Poveljniku pri vodenju in 
opravljanju strokovno-operativnih nalog. Poveljstvo sestavljajo Poveljnik, namestnik 
poveljnika, vodje desetin in orodjar. Predlog kandidatov za člane poveljstva pripravi 
Poveljnik. 
 
Nadzorni odbor spremlja in nadzira finančno materialno poslovanje PGD in 
izvajanje sklepov Občnega zbora. Ima predsednika in dva člana. 
 
Disciplinska komisija odloča o disciplinskih prekrških in drugih sporih ter izreka 
ukrepe. Sestavljajo jo predsednik, dva člana in dva namestnika.  
 
Predsednik zastopa, vodi in predstavlja PGD. Je predsednik Upravnega odbora ter 
odredbodajalec za finančno in materialno poslovanje PGD.  
 
Poveljnik je strokovno-operativni vodja PGD za izvajanje nalog gasilske službe. 
 
 

3. RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA ZA ORGANE IN GASILSKE 
VODJE 

 
V skladu s statutom in pravili gasilske službe bodo na občnem zboru izvedene 
volitve za naslednje organe PGD oziroma gasilske vodje: 
 
- predsednika in namestnika predsednika, 
- poveljnika in namestnika poveljnika, 
- člane upravnega odbora, 
- člane poveljstva, 
- člane nadzornega odbora,  
- člane disciplinske komisije. 
 
Volitve potekajo za mandatno obdobje 2023 – 2028. 
 
Za navedene organe oz. gasilske vodje je v nadaljevanju opisan kandidacijski 
postopek. Formalno nepopolnih in prepozno oddanih kandidatur kandidacijska 
komisija ne bo uvrstila v izbirni postopek. 
Kandidat je lahko vsak, ki izpolnjuje splošne in posebne pogoje Pravilnika o 
kandidacijskem postopku za volitve organov in funkcionarjev. 
 
 
Rok za oddajo kandidatur: 23.01.2023   
Kandidature se naslov na PGD Drenov Grič – Lesno Brdo priporočeno po pošti 
ali osebno kandidacijski komisij dne 23.01.2023 od 19.00 do 19.30 ure v 
prostorih PGD Drenov Grič-Lesno Brdo. 
 
Vsi kandidati, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, so prijavljeni s popolno in pravočasno 
prijavo, se uvrstijo na kandidacijsko listo. 
 
 



 
 
 
 
 

3.a  PREDSEDNIK in NAMESTNIK PREDSEDNIKA PGD 
 
Kdo lahko vloži kandidaturo: 
Kandidata za predsednika PGD lahko predlaga skupina 5 članov. 
Kandidata za namestnika predsednika predlaga kandidat za predsednika 
 
Za kandidaturo predsednika je potrebno predložiti: 
- predlog kandidature (obrazec 1) 
- soglasje h kandidaturi (obrazec 3) 
 
Za kandidaturo namestnika predsednika je potrebno predložiti: 
- predlog kandidature (obrazec 2) 
- soglasje h kandidaturi (obrazec 3) 
 
 

3.b POVELJNIK in NAMESTNIK POVELJNIKA PGD 
 
Kdo lahko vloži kandidaturo: 
Kandidata za poveljnika PGD lahko predlaga skupina 5 članov operativne enote. 
Kandidat mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo veljavni predpisi s področja 
gasilstva za opravljanje te funkcije – čin »nižji gasilski častnik«, najmanj IV.stopnja 
izobrazbe. 
Kandidata za namestnika poveljnika predlaga kandidat za poveljnika in mora 
izpolnjevati enake pogoje kot kandidat za poveljnika 
 
Za kandidaturo poveljnika je potrebno predložiti: 
- predlog kandidature (obrazec 1) 
- soglasje h kandidaturi (obrazec 3) 
- izjava o izpolnjevanju pogojev (obrazec 4) 
 
Za kandidaturo namestnika poveljnika je potrebno predložiti: 
- predlog kandidature (obrazec 2) 
- soglasje h kandidaturi (obrazec 3) 
- izjava o izpolnjevanju pogojev (obrazec 4) 
 
  

3.c ČLAN UPRAVNEGA ODBORA PGD 
 
Kdo lahko vloži kandidaturo: 
Kandidate za člane Upravnega odbora PGD predlaga kandidat za predsednika PGD. 
 
Za kandidaturo člana upravnega odbora je potrebno predložiti: 
- predlog kandidature (obrazec 2) 
- soglasje h kandidaturi (obrazec 3) 
 
 

3.d ČLAN POVELJSTVA PGD 



 
Kdo lahko vloži kandidaturo: 
Kandidate za člane Poveljstva PGD predlaga kandidat za poveljnika PGD. 
 
 
 
Za kandidaturo člana poveljstva je potrebno predložiti: 
- predlog kandidature (obrazec 2) 
- soglasje h kandidaturi (obrazec 3) 
 
 

3.e ČLAN NADZORNEGA ODBORA 
 
Kdo lahko vloži kandidaturo: 
Kandidaturo lahko vloži vsak polnoleten član PGD, ki med članstvom uživa 
zaupanje. Kandidat mora imeti znanje in izkušnje, potrebne za izvajanje nalog 
Nadzornega odbora, ki jih določa Statut PGD. 
 
Za kandidaturo člana nadzornega odbora je potrebno predložiti: 
- predlog kandidature (obrazec 2) 
- soglasje h kandidaturi (obrazec 3) 
 
 

3.f ČLAN DISCIPLINSKE KOMISIJE 
 
Kdo lahko vloži kandidaturo: 
Kandidaturo lahko vloži vsak polnoleten član PGD, ki med članstvom uživa 
zaupanje.  
 
Za kandidaturo člana disciplinske komisije je potrebno predložiti: 
- predlog kandidature (obrazec 2) 
- soglasje h kandidaturi (obrazec 3) 
 
 
 

4. ROKI V KANDIDACIJSKEM POSTOPKU ZA OBDOBJE 2023-2028 
 
 
12.1.2023 – sestava kandidacijske liste ter objava v prostorih PGD 
23.1.2023 – zadnji dan za oddajo in umik kandidatur  
26.1.2023 – objava liste kandidatova za posamezne funkcije v PGD 
28.1.2023 – občni zbor PGD - volitve 
 
 
Vsem kandidatom želimo uspešno oddajo kandidatur. 
 
NA POMOČ! 

 

 

 

Kandidacijska komisija PGD Drenov Grič-Lesno Brdo: 
 



Nina Ciuha Cerkovnik, predsednica  
 
Barbara Friškovec, namestnica predsednice 
 
Bernarda Novak, članica 


