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dlena Konzorcijske pogodbe o ustanovitvi Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije

je Skup5dina Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije na svoji 9. seji dne 12.12. 2017 sprejela:

Pravilnik o volitvah v organe Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije
I.

SPLOSNE DOLOdBE

f.

ilen

Ta pravilnik ureja izvedbo volitev v naslednje organe Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije:
Predsednik, Razvojni svet in Nadzorni odbor.

2. ilen
Pravico voliti in biti voljeni imajo vsi dlani 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 iz 1. dlena tega pravilnika potekajo na skupldini
Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije.

I

VOLILNA KOMISUA

3. ilen
Naloge volilne komisije so:
- Postopek evidentiranja kandidatov za volitve organov LAS;

- izvedba volitev;
- Stetje glasov;
- razglasitev rezultatov in
- priprava porodila o izvedbi volitev.

4.

ilen

Volilno komisijo sestavljajo predsednik in 2 dlana. ilani volilne komisije ne morejo biti kandidati
na volitvah v organe LAS.

5.

ilen

Volilno komisijo imenuje Razvojni svet LAS ob razpisu volitev v organe LAS.

Pravilnik o volitvah v organe Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije.

Stran I od 7

III. RAZPIS VOLITEV

6.

Elen

Poziv k oddaji predlogov za dlane organov LAS objavi Razvojni svet LAS najmanj 30 dni pred
volitvami. Poziv se po5lje vsem dlanom LAS po elektronski po5ti in se objavi na spletni strani LAS.

/.

clen

Volitve razpiSe Razvojni svet LAS najmanj 30 dni pred volilno Skup5dino. Razpis volitev
vsem dlanom LAS po elektronski polti in se objavi na spletni strani LAS.

se

pollje

Razpis mora vsebovati podatke o:
pogojih in postopku vloZitve kandidature oziroma evidentiranju kandidatov za organe LAS;
dasovnem roku za evidentiranje kandidatov, ki ne sme biti krajii od 15 dni od objave razpisa;

-

sestavi volilne komisije.

IV. EVIDENTIRANJE VOLLCEV IN KANDIDATOY

8.

Clen

V volilni imenik

so vpisani vsi dlani LAS oziroma zastopniki dlanov LAS. V volilnem imeniku so
dlani LAS razdeljeni po sektorjih, ki jih zastopajo (avni sektor, ekonomski sektor in zasebni sektor).
Podatke za sestavo volilnega imenika posreduje volilni komisiji vodilni partner LAS.

f.

ilen

Po prejemu predlogov za dlane 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, daje posamezen kandidat predlagan za dlana v Razvojni svet in Nadzorni odbor LAS, ga
volilna komisija pozove k odloditvi, za katei organ bo kandidiral. dlanstvo v Razvojnem svetu in
Nadzomem odboru se izkljuduje.
V primeru, da na poziv za oddajo predlogov za dlane organov LAS ne prispe dovolj predlogov za vse
organe, lahko volilna komisija dlanom LAS po5lje dodaten poziv za manjkajode predloge za
kandidate.
10.

ilen

Volilna komisija po prejemu soglasij h kandidaturi sestavi sezname kandidatov za organe LAS
Kandidati so na seznamih kandidatov razvr5deni po abecednem vrstnem redu priimkov.
Seznam kandidatov se dlanom LAS posreduje skupaj z gradivom za Skupldino LAS.

Pravilnik o izvedbi volitev v organe Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije.

Stran 2 od 7

V. VOLITVE
11.

ilen

Volitve organov iz L dlena tega pravilnika potekajo tajno.
Pred priietkom volitev predsedujodi skupldine LAS udeleZencem skup5dine predstavi potek volitev
in ponudi kandidatom za dlane organov LAS moZnost javne predstavitve.
Najprej se izvoli predsednika LAS, nato Namestnika predsednika LAS, zatem dlane Razvojnega sveta
zatem ilane Nadzornega odbora LAS in na koncu Nadomestnega dlana Nadzornega odbora.
12. ilen
Volitve Predsednika LAS :
l. Volilna komisija vsem volivcem (prisotnim dlanom LAS oziroma njihovim zastopnikom) razdeli
glasovnice, na katerih so po abecednem vrstnem redu priimkov razvrldeni evidentirani kandidati
za predsednika LAS. Vrstni red oznadujejo zaporedne Stevilke pred imenom in priimkom

kandidata.

2. Vsak volivec prejme po I glasovnico.
3. Volivci na glasovnici obkroZijo Stevilko pred imenom in priimkom kandidata.
4. Glasovnice volivci oddajo volilni komisiji.
5. Volilna komisija pregleda glasovnice in izlodi morebitne neveljavne glasovnice (to so
glasovnice, iz katerih ni mogoie nedvoumno ugotoviti, za katerega kandidata je volivec
6.

7.

glasoval). Stevilo veljavnih in neveljavnih glasovnic komisija zapiSe v porodilo o izvedbi volitev.
Neveljavne glasovnice komisija priloZi k porodilu.
Volilna komisija pre5teje Stevilo glasov za posameznega kandidata ter podatek vpise v porodilo
o izvedbi volitev. Za predsednika je izvoljen tisti kandidat, ki prejme najviSje Stevilo glasov. V
primeru, da dva ali ved kandidatov prejme enako stevilo glasov, sledi drugi krog volitev, v
katerem lahko volivci glasujejo za kandidata oziroma kandidate, ki so v prvem krogu prejeli
enako najvi5je Stevilo glasov. V kolikor tudi v drugem krogu 2 kandidata prejmeta enako Stevilo
glasov, se glasovanje ponavlja, dokler eden izmed kandidatov ne prejme ved glasov kakor drugi.
Volilna komisija vse glasovnice priloZi k porodilu.
Po zakljudenem glasovanju in Stedu glasov predsedujodi skupsdine LAS razglasi zmagovalca
volitev za predsednika LAS.

ilen
Volitve Namestnika predsednika LAS:
1. Predsednik LAS in Namestnik predsednika LAS ne moreta biti predstavnika istega sektorja, zato
po izvolitvi Predsednika LAS volilna komisija izmed kandidatov za Namestnika predsednika
LAS izlodi morebitne kandidate, ki zastopajo isri sektor kakor predsednik LAS.
2. Volilna komisija vsem volivcem (prisotnim dlanom LAS oziroma njihovim zastopnikom) razdeli
glasovnice, na katerih so po abecednem vrstnem redu priimkov razvrldeni evidentirani kandidati
za Namestnika predsednika LAS. Vrstni red oznadujejo zaporedne stevilke pred imenom in
priimkom kandidata.
3. Vsak volivec prejme po I glasovnico.
4. Volivci na glasovnici obkroZijo Stevilko pred imenom in priimkom kandidata.
5. Glasovnice volivci oddajo volilni komisiji.
13.
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6. Volilna

komisija pregleda glasovnice in izlodi morebitne neveljavne glasovnice (to so
glasovnice, iz katerih ni mogode nedvoumno ugotoviti, za katercg kandidata je volivec
glasoval). Stevilo veljavnih in neveljavnih glasovnic komisija zapiSe v porodilo o izvedbi volitev.
Neveljavne glasovnice komisija priloZi k porodilu.
Volilna komisija pre5teje Stevilo glasov za posameznega kandidata ter podatek vpi5e v porodilo
o izvedbi volitev. Za Namestnika predsednikaje izvoljen tisti kandidat, ki prejme najvi5je Stevilo

7.

glasov. V primeru, da dva ali ved kandidatov prejme enako Stevilo glasov, sledi drugi kog
volitev, v katerem lahko volivci glasujejo za kandidata oziroma kandidate, ki so v prvem krogu
prejeli najvi5je Stevilo glasov. V kolikor tudi v drugem krogu 2 kandidata prejmeta enako Stevilo
glasov, se glasovanje ponavlja, dokler eden izmed kandidatov ne prejme ved glasov kakor drugi.
Po zakljudenem glasovanju in Stetju glasov predsedujodi skupidine LAS razglasi zmagovalca
volitev za Namestnika predsednika LAS.

8.

14.

ilen

Yolitve Clanov Razvojnega sveta LAS:
l. Razvojni svet LAS sestavlja 9 ilanov, ki zastopajo javni, ekonomski in zasebni sektor.

2.

Sestava Razvojnega sveta po sektotjih:

-

3.

3 predstavniki javnega sektorja,

3 predstavniki ekonomskega sektorja,

3 predstavniki zasebnega sektorja.
ilane Razvojnega sveta vsakega posameznega sektorja

volijo dlani LAS, ki so iz tega sektorja:

-

4.

dlani LAS iz javnega sektorja volijo 3 dlane Razvojnega svetajavnega sektorja;
dlani LAS iz ekonomskega sektorja volijo tri dlane Razvojnega sveta ekonomskega sektorja;
dlani LAS iz zasebnega sektorja volijo 3 dlane Razvojnega sveta zasebnega sektorja.
Volilna komisija vsem volivcem posameznega sektorja razdeli glasovnice, na katerih so po
abecednem vrstnem redu priimkov razvr5deni evidentirani kandidati za dlane Razvojnega sveta
LAS posameznega sektorja. Vrstni red oznadujejo zaporedne Stevilke pred imenom in priimkom
kandidata.

5.
6.
7.
8.

9.

Vsak volivec prejme po 1 glasovnico na kateri so evidentirani kandidati sekto{a, ki ga zastopa.
Volivci na glasovnici obkroZijo Stevilke pred imeni in priimki kandidatov. Volivci na glasovnici
lahko oddajo glasove najved 3 kandidatom. Volivec lahko na glasovnici obkroZi tudi manj
kandidatov.
Glasovnice volivci oddajo volilni komisiji.
Volilna komisija pregleda glasovnice in izlodi morebitne neveljavne glasovnice (to so
glasovnice, iz katerih ni mogode nedvoumno ugotoviti, za katere kandidate je volivec glasoval
oziroma Stevilo izbranih kandidatov presega Stevilo treh izbranih kandidatov). Stevilo veljavnih
in neveljavnih glasovnic komisija zapi5e v porodilo o izvedbi volitev. Neveljavne glasovnice
komisija priloZi k porodilu.
Volilna komisija prelteje Stevilo glasov za posamezne kandidate ter podatek vpiSe v porodilo o
izvedbi volitev. Za dlane Razvojnega sveta so izvoljeni tisti kandidati, ki prejmejo najviSje Stevilo
glasov.

t0. V primeru, da dva ali ved kandidatov prejme enako Stevilo glasov na mestu, ki Ie pomeni
izvolitev v Razvojni svet LAS in ni mogode ugotoviti, kateri izmed kandidatov je izvoljen v
Razvojni svet LAS, sledi drugi krog volitev, v katerem lahko volivci glasujejo za kandidata
oziroma kandidate, ki so v prvem kogu prejeli enako Stevilo glasov. V kolikor tudi v drugem
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krogu 2 kandidata prejmeta enako Stevilo glasov, se glasovanje ponavlja, dokler eden izmed
kandidatov ne prejme ved glasov kakor drugi. Volilna komisija vse glasovnice priloZi k porodilu.
ll.Po zakljudenem glasovanju in Stetju glasov predsedujodi skupldine LAS razglasi dlane
Razvojnega sveta po posameznih sektorjih.
15.

ilen

Volitve ilanov Nadzornega odbora LAS:
1. Nadzorni odbor LAS sestavljajo 3 dlani, ki zastopajojavni, gospodarski in zasebni sektor.
2. ilane Nadzomega odbora vsakega posameznega sektorja volijo dlani LAS, ki so iz tega sektorja:
- dlani LAS iz javnega sektorja volijo 1 dlana Nadzornega odborajavnega sektorja;
- dlani LAS iz ekonomskega sektorja volijo 1 dlana Nadzomega odbora ekonomskega sektorja;
- dlani LAS iz zasebnega sektorja volijo 1 dlana Nadzomega odbora zasebnega sektorja;
3. Volilna komisija vsem volivcem posameznega sektorja razdeli glasovnice, na katerih so po
abecednem vrstnem redu priimkov razvrldeni evidentirani kandidati za dlane Nadzornega odbora
LAS posameznega sektorja. Vrstni red oznadujejo zaporedne Stevilke pred imenom in priimkom
kandidata.

4. Vsak volivec prejme po 1 glasovnico.
5. Volivci na glasovnici obkroZijo Stevilko pred imenom in priimkom

kandidata. Volivci na
glasovnici lahko oddajo glas najved 1 kandidatu.
6. Glasovnice volivci oddajo volilni komisiji.
7. Volilna komisija pregleda glasovnice in izlodi morebitne neveljavne glasovnice (to so
glasovnice, iz katerih ni mogode nedvoumno ugotoviti, za katerega kandidataje volivec glasoval
oziroma je volivec glasoval za ved kot enega kandidata). Stevilo veljavnih in neveljavnih
glasovnic komisija zapi5e v porodilo o izvedbi volitev. Neveljavne glasovnice komisija priloZi k
porodilu.
8. Volilna komisija preSteje Stevilo glasov za posamezne kandidate ter podatek vpi5e v porodilo o
izvedbi volitev. Za dlane Nadzornega odbora so v posameznem sektorju izvoljeni tisti kandidati,
ki prejmejo najviSje Stevilo glasov.
9. V primeru, da dva ali ved kandidatov prejme enako itevilo glasov na mestu, ki 5e pomeni
izvolitev v Nadzorni odbor LAS in ni mogode ugotoviti, kateri zmed kandidatov je izvoljen v
Nadzorni odbor LAS, sledi drugi krog volitev, v katerem lahko volivci glasujejo za kandidata
oziroma kandidate, ki so v prvem krogu prejeli enako Stevilo glasov. V kolikor tudi v drugem
krogu 2 kandidata prejmeta enako Stevilo glasov, se glasovanje ponavlja, dokler eden izmed
kandidatov ne prejme ved glasov kakor drugi. Volilna komisija vse glasovnice priloZi k porodilu.
10. Po zakljudenem glasovanju in Stetju glasov predsedujodi skupldine LAS razglasi dlane
Nadzornega odbora po posameznih sekto{ih.
16.

ilen

Volitve nadomestnega dlana Nadzornega odbora LAS:
1. Nadzomi odbor LAS sestavljajo 3 dlani, ki zastopajo javni, gospodarski in zasebni sekror.
Skup5dina izvoli tudi enega nadomestnega dlana Nadzornega odbora, ki je lahko predstavnik
kateregakoli sektorja in ki opravlja naloge dlana Nadzornega odbora v primeru njegove

2.

odsotnosti.
Nadomestnega dlana Nadzornega odbora

volijo vsi volivci ne glede na sektor iz

katerega

prihajajo.
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3.

4.
5.

Volilna komisija vsem volivcem razdeli glasovnice, na katerih so po abecednem vrstnem redu
priimkov razvrldeni evidentirani kandidati za Nadomestnega dlana Nadzornega odbora LAS.
Vrstni red oznadujejo zaporedne Stevilke pred imenom in priimkom kandidata.
Vsak vo'livec prejme po I glasovnico.
Volivci na glasovnici obkroZijo Stevilke pred imenom in priimkom kandidata. Volivci na

glasovnici lahko oddajo glas najved 1 kandidatu.
6. Glasovnice volivci oddajo volilni komisiji.
7. Volilna komisija pregleda glasovnice in izlodi morebitne neveljavne glasovnice (to so
glasovnice, iz katerih ni mogode nedvoumno ugotoviti, za katerega kandidataje volivec glasoval
oziroma je volivec glasoval za ved kot enega kandidata). Stevilo veljavnih in neveljavnih
glasovnic komisija zapi5e v porodilo o izvedbi volitev. Neveljavne glasovnice komisija priloZi k
porodilu.
8. Volilna komisija prelteje Stevilo glasov za posamezne kandidate ter podatek vpi5e v porodilo o
izvedbi volitev. Za Nadomestnega dlana Nadzornega odboraje izvoljen tisti kandidati, ki prejme
najviSje Stevilo glasov.
9. V primeru, da dva ali ved kandidatov prejme enako Stevilo glasov, sledi drugi krog volitev, v
katerem lahko volivci glasujejo za kandidata oziroma kandidate, ki so v prvem kogu prejeli
enako najviSje Stevilo glasov. V kolikor tudi v drugem krogu 2 kandidata prejmeta enako Stevilo
glasov, se glasovanje ponavlja, dokler eden izmed kandidatov ne prejme ved glasov kakor drugi.
Volilna komisija vse glasovnice priloZi k porodilu.
10. Po zakljudenem glasovanju in Stetju glasov predsedujodi skupidine LAS razglasi Nadomestnega
dlana Nadzornega odbora LAS.

VI. FOROdILO VOLILNE KOMISUE
17.

ilen

Voli'lna komisija mora o poteku svojega dela napisati porodilo.
Porodilo vsebuje najmanj naslednje vsebine:
- kraj in datum izvedbe volitev;
- seznam prisotnih dlanov komisije;
- Stevilo volilnih upravidencev po posameznih sekto{ih:
- Stevilo neveljavnih glasovnic po posameznem glasovanjui
- Stevilo glasov za posameznega kandidata;
- kondne rezultate volitev.
Porodilo je dokondno in stopi v veljavo, ko ga podpi5ejo vsi dlani volilne komisije.

VII. KON.NE DOLOdBE
18. Elen

Ta pravilnik zadne vellati z dnem sprejema na seji Skupldine LAS Srce Slovenije
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19.

Ysi izrazi v molki spolni obliki

se

ilen

uporabljajo kot nevtralni za molki in Zenski spol.

Kraj in datum: Moravde, l2.l2.2ol'7
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