
 

 
RAZPIS VOLITEV V ORGANE LOKALNE AKCIJSKE 

SKUPINE POSAVJE 
 
 
 
Na podlagi Pravilnika o volitvah v organe Lokalne akcijske skupine Posavje, ki ga 
je dne 12.10.2015 potrdil Upravni odbor LAS Posavje 2007-2013 in na podlagi 
sklepa Upravnega odbora LAS Posavje 2007-2013 z dne 12.10.2015 o razpisu 
volitev objavlja Upravni odbor LAS Posavje 2007-2013 dne 12.10.2015 Razpis 
volitev v organe LAS Posavje.  
   
 
I. POGOJI ZA VLOŽITEV KANDIDATURE 
   
Kandidaturo lahko vložijo le člani LAS oziroma njihovi zakoniti zastopniki, v 
primeru občin pa njihovi predstavniki, ki bodo podali svojo pristopno izjavo k 
podpisu Pogodbe o ustanovitvi in delovanju LAS Posavje najkasneje do 15. 
oktobra 2015.  
 
 
II. POSTOPEK ZA VLOŽITEV KANDIDATURE 
 
1. Vložitev kandidature za predsednika LAS 
 
Član LAS lahko predlaga za Predsednika LAS največ enega (1) kandidata iz 
katerega koli sektorja. 
 
2. Vložitev kandidature za podpredsednika LAS 
 
Član LAS lahko predlaga za podpredsednika LAS največ enega (1) kandidata iz 
katerega koli sektorja. 
 
 
3. Vložitev kandidature za člane Upravnega odbora LAS  
 
Član LAS lahko predlagajo za članstvo v Upravnem odboru LAS kandidate na 
naslednji način: 
- člani LAS iz vrst javnega sektorja vlagajo kandidaturo/e za predstavnika/e iz 

vrst javnega sektorja za največ šest (6) kandidatov; 
- člani LAS iz vrst ekonomskega sektorja vlagajo kandidaturo/e za 

predstavnika/e iz vrst ekonomskega sektorja za največ štiri (4) kandidate; 
- člani LAS iz vrst organizacij civilne družbe in fizičnih oseb vlagajo 

kandidaturo/e za predstavnika/e iz vrst organizacij civilne družbe in fizičnih 
oseb za največ 3 kandidate. 

  
 
 



 

 
 
4. Vložitev kandidature za člane Nadzornega odbora LAS  
 
Član LAS lahko predlaga za članstvo v Nadzornem odboru LAS največ enega (1) 
kandidata. 
Kandidaturo za članstvo v Nadzornem odboru LAS vlagajo: 
- člani LAS iz vrst javnega sektorja vlagajo kandidaturo za predstavnika iz vrst 

javnega sektorja; 
- člani LAS iz vrst ekonomskega sektorja vlagajo kandidaturo za predstavnika iz 

vrst ekonomskega sektorja; 
- člani LAS iz vrst organizacij civilne družbe in fizičnih oseb vlagajo kandidaturo 

za predstavnika iz vrst organizacij civilne družbe in fizičnih oseb. 
 

 

III. SPLOŠNA DOLOČILA ZA VLOŽITEV KANDIDATURE 
 
Član LAS lahko ob upoštevanju določil iz Pogodbe o ustanovitvi in delovanje LAS 
kot kandidata za člana upravnega oziroma nadzornega odbora predlaga tudi 
samega sebe. 
 
Vsaka kandidatura za predsednika LAS in podpredsednika LAS mora vsebovati 
podatke o predlagatelju kandidata in podatke o kandidatu. Vsebovati mora 
naslednjih pet (5) točk: 

1. navedbo, ali predlaga kandidata za Predsednika LAS ali za podpredsednika 
LAS; 

2. naziv člana LAS, ki predlaga kandidata; 
3. ime in priimek zakonitega zastopnika člana LAS, ki predlaga kandidata; 
4. naziv člana LAS, iz katerega izhaja kandidat za predsednika LAS oz. 

podpredsednika LAS; 
5. ime in priimek zakonitega zastopnika člana LAS, iz katerega izhaja 

kandidat za predsednika LAS oz. podpredsednika LAS. 
 
Vsaka posamezna kandidatura v posamezni odbor mora vsebovati podatke o 
predlagatelju kandidata in podatke o kandidatu. Vsebovati mora naslednjih pet 
(5) točk: 

1. naziv odbora, v katerega se predlaga kandidata/e, 
2. naziv člana LAS, ki predlaga določene/ga kandidata/e, 
3. ime in priimek zakonitega zastopnika člana LAS, ki predlaga določene/ga 

kandidata/e, 
4. naziv člana LAS, iz katerega izhaja/jo kandidat/i za članstvo v določenem 

odboru; 
5. ime in priimek zakonitega zastopnika člana LAS, iz katerega izhaja/jo 

kandidat/i za članstvo v določenem odboru. 
 
Nepopolne in nepravilno izpolnjene kandidature pri evidentiranju kandidatov ne 
bodo upoštevane. 
 
 



 

 
 
 
Kandidature se lahko posreduje na sedež LAS na naslednje načine: 

- po elektronski pošti na e- naslov: las.posavje@rra-posavje.si  
- osebno na sedež LAS: Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško 
- po faksu na številko: 07/488 10 50 

 
Predlagatelji, ki vlagajo kandidature, so dospetje kandidature dolžni preveriti pri 
Regionalni razvojni agenciji Posavje, bodisi preko elektronske pošte 
las.posavje@rra-posavje.si ali po telefonu 07 488 10 43.  
 
 
IV. ČASOVNI ROK ZA VLOŽITEV KANDIDATURE  
 
Rok za vložitev kandidature je četrtek, 15. oktober 2015, do 14. ure. 
 
 
V. SESTAVA VOLILNE KOMISIJE  
 
Volilno komisijo, ki jo je dne 05. 10. 2015 potrdil Upravni odbor LAS 2007-2013, 
sestavljajo: 

1. Samo Zorko 
2. Mateja Cvetkovič 
3. Duška Kalin 
4. Sanela Halilović 
5. Danica Kramžar 

 
 
VI. IZVEDBA VOLITEV  
 
Volitve bodo izvedene na seji ustanovne skupščine LAS, dne 19. oktobra 2015. 
 
 
 

Krško dne, 12.10.2015    Predsednica Upravnega odbora  
    LAS 2007-2013 
   Marija Imperl, l.r. 

 
 

 


