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RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA PGD HOdE 2013

I. KANDIDACIJSKA KOMISIJA

Kandidacijska komisija, ki je bila imenovana na sestanku Upravnega odbora dne 21.01.2013 in je bila
formalno pravno urejena na 1. seji komisije dne,21.A1.2013 v naslednji sestavi:

1. Jure Hictaler, predsednik kandidacijske komisije
2. Ilija Bari5i6, podpredsednik kandidacijske komisije
3. Nata5a Mur5ek LubanjSek, dlan kandidacijske komisije

II. FUNKCIJE IN ORGANI ZA KATERE POTEKA KANDIDACIJSKI POSTOPEK

Kandidacijska kornisija, na osnovi Pravilnika o kandidacijskem postopku za volitve organov in
funkcionarjev na volilnem Obdnem zboru PGD Hode v letu 2013 razgla1a, da zbira predloge

kandidatov za naslednje funkcije vodstva PGD Hode:

1. Predsednik PGD Hode

Kandidat za predsednika dru5tva je lahko vsak polnoleten dlan/dlanica PGD Hode, ki med dlanstvom
uLivazaupanje in ni v kazenskem postopku oziroma ni bil pravnomodno obsojen zakaznivo dejanje
zoper Zivljenje, telo in premoZenje (6. dlen Pravilnika o kandidacijskem postopku).

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

Predsednik PGD je odgovoren za delovanje in zakonito poslovanje PGD v skladu s Statutom in
pravnim redom. Za svoje delo je odgovoren Upravnemu odboru in Obdnemu zboru.

2. Poveljnik PGD Hode

Kandidat za poveljnika druSwa je lahko vsak polnoleten dlan/dlanica PGD, ki med dlanstvom uZiva
zauparye in ni v kazenskem postopku oziroma ni bil pravnomodno obsojen zakaznivo dejanje zoper
Zivljenje, telo in premoZenje (6. dlen Pravilnika o kandidacijskem postopku).

Kandidat mora imeti primerno gasilsko izobrazbo. (Pravila gasilske sluZbe, Posebna pravila gasilske

sluZbe prostovoljnih gasilcev).

Poveljnik je strokovno operativni vodja PGD za izvajarye nalog gasilske sluZbe. Poveljnik je za svoje

delo odgovoren Upravnemu odboru in Obdnemu zboru.

3. Predsednik in dva dlana Nadzornega odbora PGD Hode

Kandidat za predsednika in kandidati za dlane Nadzornega odbora morajo imeti znanje in izkulnje,
potrebne za izvajarye nalog Nadzornega odbora, ki jih doloda Statut PGD.

Za svoje delo je Nadzorni odbor odgovoren Obdnemu zboru.
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