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RAZPIS PREDČASNIH VOLITEV V ORGANE LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE  

VIPAVSKA DOLINA 

 
Na podlagi Pravilnika o volitvah v organe Lokalne akcijske skupine Vipavska dolina,  
ki ga je dne 30. 5. 2018 na predlog upravnega odbora LAS potrdila Skupščina LAS, na podlagi 
14. člena Aneksa št. 1 k pogodbi o ustanovitvi lokalnega partnerstva LAS Vipavska dolina z dne  
30. 5. 2018 (v nadaljevanju Aneks k pogodbi) in na podlagi sklepa upravnega odbora LAS  
z dne 22. 11. 2018  
 
objavlja predsednik LAS Vipavska dolina  
 
Razpis predčasnih volitev v organe LAS za nadomestne člane v upravnem in nadzornem 
odboru LAS za obdobje preostanka aktualnega mandatnega obdobja članstva v zadevnih 
organih. 

 
I. POGOJI ZA VLOŽITEV KANDIDATURE 

 
Kandidaturo lahko vložijo le člani LAS oziroma njihovi zakoniti zastopniki, v primeru občin  
pa njihovi predstavniki, ki so na dan objave razpisa evidentirani kot člani LAS skladno  
z Aneksom k pogodbi. 
 

II. POSTOPEK ZA VLOŽITEV KANDIDATURE 
 
1. Vložitev kandidature za nadomestne člane upravnega odbora LAS 
 
Kandidature se vlaga za dva (2) nadomestna člana upravnega odbora LAS iz vrst zasebnega 
sektorja (t.i. sektorja civilne družbe) in za enega (1) iz vrst javnega sektorja.  
 
Kandidaturo/e za nadomestno članstvo v upravnem odboru LAS vlagajo: 
 

- člani LAS iz vrst zasebnega sektorja, ki lahko predlagajo največ dva (2) predstavnika/e  
iz vrst zasebnega sektorja 

in 

- člani LAS iz vrst javnega sektorja, ki lahko predlagajo največ enega  
(1) predstavnika/e iz vrst javnega sektorja. 

 
Na podlagi Aneksa k pogodbi članstvo v upravnem odboru LAS ni možno za predstavnika 
vodilnega partnerja LAS, t.j. Razvojna agencija ROD. 
 
2. Vložitev kandidature za člane nadzornega odbora LAS 
 

Kandidature se vlaga za enega (1) nadomestna člana nadzornega odbora LAS iz vrst zasebnega 
sektorja.  
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Kandidaturo/e za nadomestno članstvo v nadzornem odboru LAS vlagajo: 
 

- člani LAS iz vrst zasebnega sektorja, ki lahko predlagajo največ enega  
(1) predstavnika/e iz vrst zasebnega sektorja. 

 
Član LAS lahko ob upoštevanju določil iz Aneksa k pogodbi kot kandidata za člana upravnega 
oziroma nadzornega odbora predlaga tudi samega sebe. 
 
Vsaka posamezna kandidatura v posamezni odbor mora vsebovati podatke o predlagatelju 
kandidata in podatke o kandidatu. Vsebovati mora vseh pet (5) točk: 
 

1. naziv odbora, v katerega se predlaga kandidata, 
2. naziv člana LAS, ki predlaga določenega kandidata, 
3. ime in priimek zakonitega zastopnika člana LAS, ki predlaga določenega kandidata, 
4. naziv člana LAS – kandidata za članstvo v določenem odboru, 
5. ime in priimek zakonitega zastopnika člana LAS – kandidata za članstvo v določenem 

odboru. 
 
V primeru, ko je član LAS fizična oseba sta 2. in 3. točka ter 4. in 5. točka identični. 
 
Nepopolne in nepravilno izpolnjene kandidature pri evidentiranju kandidatov ne bodo 
upoštevane. 
 
Kandidature se lahko posreduje na sedež LAS Vipavska dolina na naslednje načine: 

- po pošti na naslov: Razvojna agencija ROD Ajdovščina, vodilni partner LAS Vipavska 
dolina, Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina, 

- po elektronski pošti na e- naslov: info@las-vipavskadolina.si, 

- osebno na sedežu LAS, to je sedež Razvojne agencije ROD Ajdovščina, Vipavska cesta 4, 
5270 Ajdovščina. 

 
Predlagatelji, ki vlagajo kandidature, so dospetje kandidature dolžni preveriti pri vodilnem 
partnerju LAS, bodisi preko elektronske pošte ali po telefonu 05 365 36 00. 
 
 

III. ČASOVNI ROK ZA VLOŽITEV KANDIDATURE 
 
 

Rok za vložitev kandidature je petek, 25. januar 2019 do 12:00 ure. 
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IV. SESTAVA VOLILNE KOMISIJE 
 
 
Volilno komisijo sestavljajo strokovne sodelavke pri vodilnem partnerju LAS Vipavska dolina: 
 

1. Suzana Žvokelj Ferjančič, 
2. Melita Mavrič,  
3. Elizabeta Valič. 

 
V. IZVEDBA VOLITEV 

 
Predčasne volitve za skupno tri (3) nadomestne člane upravnega odbora LAS in enega (1) 
nadomestnega člana nadzornega odbora LAS bodo izvedene na redni seji skupščine LAS  
v mesecu februarju 2019. 
 
 
Ajdovščina, 18. 1. 2019 
 
 
Janez Furlan, s.r. 
Predsednik LAS Vipavska dolina 


