
PRAVILNIK O VOLITVAH V ORGANE LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE 

POSAVJE 

 
 

I. SPLOŠNA DOLOČILA 
 

1. člen 
 

Ta pravilnik določa postopek volitev predsednika LAS ter podpredsednika LAS, 
kakor tudi postopek volitev v naslednje organe Lokalne akcijske skupine Posavje 
(v nadaljevanju LAS): 

- upravni odbor in 
- nadzorni odbor. 

 
2. člen 

 
Volilno pravico za predsednika LAS, podpredsednika LAS in volitve članov 

organov LAS imajo vsi člani LAS, ki so evidentirani skladno s Pogodbo o 
ustanovitvi in delovanju pogodbenega partnerstva LAS Posavje (v nadaljevanju: 
Pogodba) na dan objave razpisa volitev. 

 
 

3. člen 
 

Volitve predsednika LAS, podpredsednika LAS ter organov LAS potekajo na 
ustanovni skupščini LAS. 
 
 

II. VOLILNA KOMISIJA 
 

4. člen 
 

Postopek evidentiranja kandidatov, izvedbe volitev, štetja glasov, razglasitve 
rezultatov in priprave poročila je naloga volilne komisije. 
 
 

5. člen 
 

Volilna komisija šteje predsednika komisije in štiri člane. Predlaga in izvoli jo 
Upravni odbor LAS, ki je bil imenovan za programsko obdobje 2007-2013. 

 
 

III. RAZPIS VOLITEV 
 

6. člen 
 

Upravni odbor LAS objavi najmanj 1 teden pred ustanovno skupščino Razpis 
volitev za predsednika LAS, podpredsednika LAS in volitve v organe LAS (v 
nadaljevanju: Razpis). Razpis mora biti objavljen na spletni strani LAS ter 
razposlan na elektronske naslove evidentiranih članov LAS. 

 
 



Razpis mora vsebovati podatke o: 
- pogojih in postopku za vložitev kandidature, 
- časovnem roku za vložitev kandidature, ki ne sme biti krajši od treh dni, 
- sestavi volilne komisije. 

 
 

IV. EVIDENTIRANJE KANDIDATOV 
 

7. člen 
 

Evidentira se kandidate za predsednika LAS, podpredsednika LAS, Upravni 
odbor LAS in Nadzorni odbor LAS. Evidentiranje kandidatov mora biti usklajeno s 
Pogodbo o ustanovitvi in delovanju lokalne akcijske skupine Posavje. 

Kandidate za Predsednika LAS, podpredsednika LAS, Upravni odbor LAS in 
Nadzorni odbor LAS predlagajo vsi, ki bodo na datum, ki bo določen v Razpisu 
volitev, evidentirani člani LAS Posavje. 

Volitve v trinajst (13) članski Upravni odbor se izvedejo na naslednji način: 
V kolikor je Predsednik LAS izvoljen izmed predstavnikov javnega sektorja, 
Upravni odbor, poleg Predsednika LAS, sestavljajo: 
- pet (5) predstavnikov javnega sektorja,  
- štirje (4) predstavniki ekonomskega sektorja,  
- trije (3) predstavniki organizacij civilne družbe in fizičnih oseb.  
V kolikor je Predsednik LAS izvoljen izmed predstavnikov ekonomskega 

sektorja, Upravni odbor, poleg Predsednika LAS, sestavljajo: 
- šest (6) predstavnikov javnega sektorja,  
- trije (3) predstavniki ekonomskega sektorja,  
- trije (3) predstavniki organizacij civilne družbe in fizičnih oseb.  
V kolikor je Predsednik LAS izvoljen izmed predstavnikov organizacij civilne 

družbe in fizičnih oseb, Upravni odbor, poleg Predsednika LAS, sestavljajo: 
- šest (6) predstavnikov javnega sektorja,  
- štirje (4) predstavniki ekonomskega sektorja,  
- dva (2) predstavnika organizacij civilne družbe in fizičnih oseb.  
 

Volitve v tri (3) članski Nadzorni odbor se izvedejo na naslednji način: 
- 1 predstavnika javnega sektorja  predlagajo člani LAS iz javnega sektorja, 
- 1 predstavnika ekonomskega sektorja predlagajo člani LAS iz 
ekonomskega sektorja; 
- 1 predstavnika organizacij civilne družbe in fizičnih oseb predlagajo člani 
LAS iz organizacij civilne družbe in fizičnih oseb. 
Član Nadzornega odbora LAS ne more biti obenem član Upravnega odbora 

LAS. Mandatna doba članov Upravnega odbora LAS in članov Nadzornega odbora 
LAS je 4 leta. 
 

8. člen 
 
Po razpisanem roku za vložitev kandidature se sestane volilna komisija in 
pregleda ustreznost prejetih kandidatur. Volilna komisija preveri, če se 
predlagani kandidati strinjajo s svojo kandidaturo za Predsednika LAS, 
podpredsednika LAS ali v organih LAS. V primeru, da se zgodi, da je kandidat 
predlagan večkrat, se mora kandidat odločiti, za kaj bo kandidiral oz. v katerem 
odboru bo kandidiral za članstvo. 



Volilna komisija objavi seznam kandidatov za predsednika LAS, podpredsednika 
LAS in organe LAS na spletni strani LAS in ga razpošlje na elektronske naslove 
članov LAS. 
Dopušča se možnost, da se seznam kandidatov, ki se strinjajo s kandidaturo, 
predstavi šele na skupščini, na kateri se izvedejo volitve. 
 
 

V. VOLITVE 
 

9. člen 
 

Volitve predsednika LAS in podpredsednika LAS, ki se ju izvoli izmed članov 
LAS, potekajo tajno. 

Predsednika LAS in podpredsednika LAS lahko predlagajo vsi, ki bodo na 
datum, ki bo določen v Razpisu,  evidentirani člani LAS Posavje, volijo pa ga vsi 
na skupščini prisotni in zastopani člani LAS Posavje. 

Za predsednika LAS je izvoljen tisti član LAS Posavje, ki izmed predlaganih 
članov prejme največ glasov. Za podpredsednika LAS je izvoljen tisti član LAS 
Posavje, ki izmed predlaganih članov prejme največ glasov.  

V primeru, da je predsednik LAS Posavje izvoljen izmed predstavnikov javnega 
sektorja, se podpredsednik voli izmed predstavnikov ekonomskega sektorja ali 
organizacij civilne družbe in fizičnih oseb ter obratno. 

 
 

10. člen 
 

Volilna komisija na skupščini na podlagi preštetih glasov razglasi rezultate 
volitev predsednika LAS in podpredsednika LAS. 

 
 

11. člen 
 
Pred pričetkom volitev v organe LAS volilna komisija predstavi kandidate 

predsednika LAS, podpredsednika LAS ter kandidate za članstvo v Upravnem in 
nadzornem odboru LAS po sektorjih. Vsak kandidat ima po želji možnost kratke 
osebne predstavitve. Vsak član LAS ima pravico kateremukoli kandidatu zastaviti 
eno ali več vprašanj. 
 

12. člen 
 

Volitve na skupščini potekajo za oba organa LAS skupaj. 
Člani LAS iz vrst javnega sektorja volijo le predlagane kandidate iz vrst 

javnega sektorja v Upravni odbor LAS in v Nadzorni odbor LAS. 
Člani LAS iz vrst ekonomskega sektorja volijo le predlagane kandidate iz vrst 

ekonomskega sektorja v upravni odbor in v nadzorni odbor LAS. 
Člani LAS iz vrst organizacij civilne družbe in fizičnih oseb  volijo le predlagane 

kandidate iz vrst civilne družbe in fizičnih oseb v nadzorni odbor LAS. 
 
 

13. člen 
 

Volitve članov upravnega in nadzornega odbora potekajo tajno. 



14. člen 
 

Ob upoštevanju določil iz 12. člena pravilnika:  
- član LAS iz javnega sektorja lahko odda glasove največ šestim kandidatom za 

Upravni odbor LAS in največ enemu kandidatu za Nadzorni odbor LAS iz 
javnega sektorja; 

- član LAS iz ekonomskega sektorja lahko odda glasove največ štirim 
kandidatom za Upravni odbor LAS in največ enemu kandidatu za Nadzorni 
odbor LAS iz ekonomskega sektorja; 

- član LAS iz organizacij civilne družbe in fizičnih oseb lahko odda glasove 
največ trem kandidatom za Upravni odbor LAS in največ enemu kandidatu za 
Nadzorni odbor LAS iz organizacij civilne družbe in fizičnih oseb; 
Izvoljeni so tisti kandidati, ki dobijo največ glasov. V primeru enakega števila 

glasov dveh ali več kandidatov in možnosti, da je lahko izbran le eden izmed 
njiju oziroma njih, se postopek tajnih volitev ponovi. Postopek tajnih volitev se 
ponovi tudi v primeru, ko število izvoljenih članov v organih ni zadostno. V 
primeru, ko tudi po ponovitvi postopka, število članov v enem ali obeh organih ni 
zadostno, je možno evidentirati nove kandidate tudi na sami skupščini ter 
ponovno izvesti volitve.  
 
 

15. člen 
 

Volilna komisija na podlagi preštetih glasov razglasi rezultate volitev v trinajst 
(13) članski Upravni odbor LAS in v tri (3) članski nadzorni odbor. 
 
 

VI. ZAPISNIK VOLILNE KOMISIJE 
 

16. člen 
 

Volilna komisija o poteku svojega dela piše zapisnik. Zapisnikarja izmed svojih 
članov določi komisija sama. 
 
 

17. člen 
 

Zapisnik vsebuje najmanj naslednje vsebine: 
- podatke o evidentiranih kandidatih za Upravni odbor LAS in Nadzorni odbor 
LAS, 
- kraj in datum izvedbe volitev, 
- število volilnih upravičencev po posameznih sektorjih, 
- število neveljavnih glasovnic, 
- število glasov za posameznega kandidata, 
- končni rezultat volitev. 
 
 

18. člen 
 

Zapisnik je dokončen in stopi v veljavo, ko ga podpišejo vsi člani volilne 
komisije. 
 



 
VII. KONČNA DOLOČBA 

 
19. člen 

 
Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga na svojih seji sprejme Upravni odbor 

LAS Posavje 2007-2013. 
 
 
 
Datum: 12.10.2015 Predsednica Upravnega odbora  

LAS 2007-2013 
           Marija Imperl 


