Na podlagi Pravilnika o volitvah v organe Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije, ki ga je dne
12.12.2017 sprejela Skupščina LAS Srce Slovenije in na podlagi sklepa Razvojnega sveta LAS
Srce Slovenije, z dne 30. 8. 2018, objavlja Razvojni svet LAS Srce Slovenije

RAZPIS VOLITEV V ORGANE LOKALNE AKCIJSKE
SKUPINE SRCE SLOVENIJE –
dodaten poziv za manjkajoče predloge

I. POGOJI IN POSTOPEK VLOŽITVE KANDIDATURE
Pravico voliti in biti voljeni imajo vsi člani Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije, ki so
evidentirani skladno s Konzorcijsko pogodbo o ustanovitvi Lokalne akcijske skupine Srce
Slovenije, na dan objave razpisa volitev. Volitve organov potekajo na skupščini Lokalne akcijske
skupine Srce Slovenije.
V volilni imenik so vpisani vsi člani LAS oziroma zastopniki članov LAS. V volilnem imeniku so
člani LAS razdeljeni po sektorjih, ki jih zastopajo (javni sektor, ekonomski sektor in zasebni
sektor). Kandidaturo lahko vložijo le člani LAS oziroma njihovi zakoniti zastopniki. Član LAS
lahko za kandidata za člana organov LAS predlaga tudi samega sebe.
Člani LAS kandiadaturo/predloge za posamezne člane organov LAS vložijo na priloženem
obrazcu – Kandidacijski obrazec za volitve v organe LAS Srce Slovenije.
Nepopolne in nepravilno izpolnjeni kandidacijski obrazci, s predlaganimi kandidati, pri
evidentiranju kandidatov ne bodo upoštevani.
Kandidature se lahko posreduje na sedež LAS na naslednje načine:
- po elektronski pošti na e- naslov: las@razvoj.si
- osebno ali po pošti na sedež LAS: LAS Srce Slovenije, Jerebova ulica 14, 1270 Litija
Predlagatelji, ki vlagajo kandidature, so dospetje kandidature dolžni preveriti pri
Vodilnem partnerju LAS, bodisi preko elektronske pošte las@razvoj.si ali po telefonu 01/896
27 13.
Po prejemu predlogov za člane organov LAS volilna komisija pridobi pisna soglasja h
kandidaturi od vseh predlaganih kandidatov. Pisno soglasje kandidata je pogoj za uvrstitev
kandidata na seznam kandidatov.
V primeru, da je posamezen kandidat predlagan za člana v Razvojni svet in Nadzorni odbor
LAS, ga volilna komisija pozove k odločitvi, za kateri organ bo kandidiral. Članstvo v Razvojnem
svetu in Nadzornem odboru se izključuje.

V primeru, da na poziv za oddajo predlogov za člane organov LAS ne prispe dovolj predlogov
za vse organe, lahko volilna komisija članom LAS pošlje dodaten poziv za manjkajoče predloge
za kandidate.
Volilna komisija po prejemu soglasij h kandidaturi sestavi sezname kandidatov za organe LAS.
Kandidati so na seznamih kandidatov razvrščeni po abecednem vrstnem redu priimkov.
Seznam kandidatov se članom LAS posreduje skupaj z gradivom za Skupščino LAS.
II. ČASOVNI ROK ZA VLOŽITEV KANDIDATURE
Nov podaljšan rok za vložitev kandidature je petek, 30. november 2018, do 12. ure.
III. SESTAVA VOLILNE KOMISIJE
Volilno komisijo, ki jo je dne 30. 8. 2018 potrdil Razvojni svet, sestavljajo:
1. Mitja Bratun, predsednik
2. Maja Hribovšek, član
3. Peter Uršič, član
IV. IZVEDBA VOLITEV
Volitve bodo izvedene na seji Skupščine LAS, v mesecu decembru.

Litija, 7.11.2018

Željko Savič l. r.
predsednik
LAS Srce Slovenije

