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RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA ZA LETO 2021 

I. KANDIDACIJSKA KOMISIJA 

Kandidacijska komisija, ki je bila imenovana na sestanku Upravnega odbora dne 1. 11. 2021 in je bila 
formalno pravno urejena na 1. dopisni seji komisije (med 2.11. in 5. 11. 2021) v naslednji sestavi: 

1. Jure Hictaler, predsednik kandidacijske komisije 
2. Iris Samastur, podpredsednica kandidacijske komisije 
3. Sanja Simonič, članica kandidacijske komisije 

II. 
FUNKCIJE IN ORGANI ZA KATERE POTEKA KANDIDACIJSKI POSTOPEK 

Kandidacijska komisija, na osnovi »Pravilnika o kandidacijskem postopku za volitve organov in 
funkcionarjev za obdobje 2022 do 2023« na volilnem Občnem zboru PGD Hoče v letu 2021 razglaša, 
da zbira predloge kandidatov za naslednjo funkcijo vodstva PGD Hoče: 

1. Predsednik PGD Hoče 

Kandidat za predsednika društva je lahko vsak polnoleten član/članica PGD Hoče, ki med članstvom 
uživa zaupanje in ni v kazenskem postopku oziroma ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje 
zoper življenje, telo in premoženje (6. člen 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 Občnemu zboru. 

 

III. SPLOŠNA DOLOČBA 

Kandidat je lahko vsak, ki izpolnjuje splošne in posebne pogoje. 

Kandidat mora Kandidacijski komisiji predložit pisno soglasje h kandidaturi za posamezno funkcijo do 
roka, določenega v razpisu. S soglasjem se kandidat zavezuje za sposobno in vestno izpolnjevanje 
funkcije, za katero kandidira. 

Kandidatura ugasne s pisnim umikom soglasja, ki ga lahko kandidat predloži kandidacijski komisiji 
najkasneje 20 dni pred zasedanjem volilnega Občnega zbora PGD Hoče oziroma z izvolitvijo na 
posamezno funkcijo. 

 

IV. MANDATNO OBDOBJE 

Mandat funkcionarjev in članov organov PGD Hoče je 2 leti in traja od izvolitve v letu 2021 do 
razrešitve v letu 2023. 
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Kandidacijska komisija 
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Kandidacijska komisija je na svoji 1. seji skladno s Pravilnikom o kandidacijskem postopku 
za volitve organov in funkcionarjev mandatno obdobje 2022 do 2023 sprejela: 
 
 
ROKOVNIK za izvedbo volitev organov in funkcionarjev PGD Hoče za mandatno 
obdobje 2022 – 2023 
 
 
Objava Razpisa kandidacijskega postopka: 23.12.2017 
Zadnji dan za oddajo kandidature: 09.02.2018 
Objava liste kandidatov na oglasni deski PGD Hoče 17.02.2018 
Članski sestanek, kjer bodo predstavljeni kandidati z največjo podporo: 
4. teden februarja oz. 1. teden marca 
Volilni Občni zbor PGD Hoče: 10.03.2018 
 
 
 
 

Predsednik Kandidacijske komisije: 
Jure Hictaler 
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V. PREDLAGATELJI KANDIDATOV 
Kandidata za predsednika PGD lahko predlaga skupina najmanj 5 članov.  

Kandidata za namestnika predsednika in člane Upravnega odbora predlaga izvoljeni predsednik v 
skladu s Statutom PGD Hoče. 

 

VI. PREDSTAVITEV KANDIDATOV 

Kandidati za predsednika PGD Hoče morajo predstaviti vizijo PGD za mandatno obdobje 2022-2023, 
ter načrt izvedbe programa PGD. 

Kandidati za predsednika PGD morajo predstaviti tudi kandidate za namestnika predsednika in člane 
Upravnega odbora. 

Predstavitve kandidatov se lahko opravijo na članskem sestanku in volilnem Občnem zboru. 
 
 
 
VII. POGOJI IN ROK ZA KANDIDIRANJE 

Kandidat mora Kandidacijski komisiji predložiti: 

• Izjavo oz. pisno soglasje h kandidaturi za posamezno funkcijo, s katerim se zavezuje, da bo 
funkcijo, za katero kandidira sposobno in vestno izpolnjeval. 

• Podpisano listo članov, ki njegovo kandidaturo podpirajo. 

Vloge morajo kandidati poslati na naslov društva: PGD Hoče, Pohorska cesta 55, 2311 Hoče ali oddati 
osebno članu kandidacijske komisije, najkasneje do vključno srede, 24. 11. 2021. 

Vloge oddajte v ZAPRTI KUVERTI s pripisom »NE ODPIRAJ, VOLITVE PGD HOČE 2021«. 

Vloge sprejete po tem datumu Kandidacijska komisija ne bo obravnavala. 

Kandidacijska komisija bo do 28. 11. 2021, to je 20 dni pred zasedanjem volilnega Občnega zbora PGD, 
na oglasni deski in spletni strani PGD objavila listo kandidatov za posamezne funkcije v PGD, ki 
izpolnjujejo predpisane pogoje. 

Kandidati z največjo podporo bodo predstavljeni in izbrani na članski seji oz. volilnem občnem zboru. 

Obrazce za pisno soglasje k kandidaturi in podpisno listo podpore članov k kandidaturi lahko dobite v 
prostorih društva, pri članih kandidacijske komisije ali na svojem E-Mail naslovu, v kolikor ste ga delili 
s PGD. 

VIII. KONČNE DOLOČBE 

Komisija zbere vse prijave do zgoraj predpisanega roka. V primeru, da ni bilo oddanih veljavnih 
kandidatur, komisija razpis razveljavi in ga ponovi -  s tem se volilni občni zbor prestavi za primerno 
časovno obdobje. Komisija lahko tudi predlaga, da se izbere primernega kandidata na volilnem občnem 
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zboru. Svoj predlog pisno objavi 20 dni pred volilnim občnim zborom.  

Hoče, 6. 11. 2021       Kandidacijska komisija PGD Hoče 
 
 


