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Skladno s 4. členom Pravilnika o kandidacijskem postopku za volitve članov organov in funkcionarjev 

PGD Dole za obdobje 2023 do 2028 (v nadaljevanju: Pravilnik) komisija objavlja sledeč 

RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA 
za volitve članov organov in funkcionarjev PGD Dole za obdobje 

2023-2028 
 
 

1. Kandidacijski postopek se razpisuje za: 
 predsednika PGD Dole 
 poveljnika PGD Dole  
 Nadzorni odbor PGD Dole (predsednik in 2 člana) 

 

2. Mandatna doba 
Mandatna doba organov in funkcionarjev je 5 let in traja od 2023 do 2028. 
 

3. Pogoji in rok za kandidiranje 
 
Kandidat je lahko vsak član PGD Dole, ki izpolnjuje splošne in posebne pogoje za posamezno funkcijo 

(5. člen – 10. člen Pravilnika). Kandidat mora najkasneje do konca dne 31.1.2023 predložiti: 

- pisno soglasje k 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 

- kandidati za predsednika PGD in poveljnika PGD morajo predstaviti plan dela in nalog PGD 

skladno z 11. členom Pravilnika.  

Obrazci za pisno soglasje h kandidaturi in podpisno listo članov podpore h kandidaturi, so na voljo na 

spletni strani društva http://www.pgd-dole.si/ .   

Kandidati pošljejo predlog za kandidaturo (podpisano listo članov) in pisno soglasje v zaprti kuverti s 

pripisom »RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA«, najkasneje do zgoraj navedenega roka za oddajo 

po pošti na naslov društva PGD Dole, Dole 1c, 5280 Idrija.  

4. Predlaganje kandidatov in izvolitve kandidatov 

 

 Kandidata za predsednika PGD lahko predlaga skupina najmanj 5 članov PGD. 

 Kandidata za poveljnika lahko predlaga skupina najmanj 5 članov operative PGD. 

 6 članov Upravnega odbora predlaga kandidat za predsednika PGD (po dva člana iz vsake vasi 

KS Dole). 

http://www.pgd-dole.si/


 Člane Nadzornega odbora lahko predlaga skupina najmanj 5 članov PGD. Nadzorni odbor 

sestavljajo predsednik in dva člana. Kandidati za člane Nadzornega odbora morajo poznati 

področja delovanja PGD in sposobnost izvajanja učinkovitega nadzora. 

 

5. Postopek izvolitve 
 
Kandidacijska komisija na volilnem Občnem zboru predstavi kandidate za predsednika PGD, 

kandidate za poveljnika ter kandidate za sestavo Nadzornega odbora.  

Če je kandidatov več se izvede tajne volitve v nasprotnem primeru pa se volitve izvede javno z 

dvigom rok.  

 

 

 

 

 

 

Predsednik kandidacijske komisije 

Simon Rupnik 

 

 

 

 


