
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                        
 
 
 

 
 

RAZPIS REDNIH VOLITEV ČLANOV V ORGANE LAS OBSOTELJE IN KOZJANSKO ZA MANDATNO 

OBDOBJE 2019–2021 

 

Organ upravljanja LAS Obsotelje in Kozjansko (v nadaljevanju OU LAS) je na svoji 21. redni seji, dne 

19. 7. 2019, v skladu s Strategijo lokalnega razvoja in Pogodbo o ustanovitvi in delovanju LAS 

Obsotelje in Kozjansko za programsko obdobje 2014-2020 (v nadaljevanju Pogodba), sprejel sklep o 

razpisu rednih volitev članov v organe LAS za mandatno obdobje 2019–2021.  

 

V skladu s Pogodbo se na tokratnih volitvah v organe LAS voli:  

 7 članov Organa upravljanja LAS od tega: 

- 6 članov Organa upravljanja LAS ter  

- predsednika/predsednico Organa upravljanja LAS, ki je hkrati predsednik/predsednica LAS, 

 3 člane Nadzornega organa LAS. 

 

Organ upravljanja LAS predstavlja najvišji izvršilni organ LAS in je za svoje delo odgovoren Skupščini 

LAS.  OU LAS sestavlja sedem članov, med katerimi so: 

- 3 predstavniki javnega sektorja,  

- 2 predstavnika zasebnega sektorja, 

- 2 predstavnika ekonomskega sektorja.  

Glavna naloga OU LAS je, da organizira delo LAS in uresničuje program dela in sklepe, ki so bili 

sprejeti na Skupščini LAS ter ostale naloge, ki so zapisane v Pogodbi. 

Člane OU LAS se izvoli za 2-letno mandatno obdobje in so lahko po izteku mandata ponovno izvoljeni.  

 

Predsednik/ca Organa upravljanja LAS, ki je hkrati predsednik/ca LAS, je pooblaščeni predstavnik LAS 

in zastopa LAS v razmerju do tretjih oseb. V imenu LAS podpisuje vse pravne zavezujoče listine in 

dokumente, v času njegove odsotnosti ali zadržanosti opravlja to funkcijo podpredsednik LAS. 

Predsednika/co LAS se izvoli za 2-letno mandatno obdobje in je lahko po izteku mandata ponovno 

izvoljen/a.  

 

Nadzorni organ LAS nadzoruje in spremlja delo vseh organov LAS, celotno gospodarsko, finančno in 

materialno poslovanje ter izvaja ostale naloge, ki so zapisane v Pogodbi.  

Nadzorni organ LAS in je sestavljen iz treh članov in sicer:  

- 1 predstavnika javnega sektorja,  

- 1 predstavnika ekonomskega sektorja, 

- 1 predstavnika zasebnega sektorja. 

Člane Nadzornega organa LAS se voli za 2-letno mandatno obdobje in so lahko po izteku mandata 

ponovno izvoljeni.   



                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                        
 
 
 

 
 

Pogoji in način kandidiranja:  

- kandidati morajo biti člani LAS Obsotelje in Kozjansko, 

- kandidat lahko kandidaturo vloži sam ali pa ga za posamezno funkcijo predlaga drug član LAS 

Obsotelje in Kozjansko na način, da se v celoti izpolni priložen obrazec za kandidaturo za 

volitve v organe LAS, 

- predlagatelji kandidature lahko v organe LAS predlagajo kandidata samo znotraj sektorja, v 

katerega sodijo sami,  

- kandidat mora podati pisno soglasje h kandidaturi,  

- Razvojna agencija Sotla kot Vodilni partner LAS Obsotelje in Kozjansko ne kandidira na 

volitvah v organe LAS. 

Vodilni partner LAS Obsotelje in Kozjansko bo pregledal prispele prijave in na osnovi pravočasno 

prispelih in popolnih vlog pripravil gradivo za redno sejo Skupščine LAS, kjer bodo izmed predlaganih 

kandidatov izvoljeni člani v organe LAS. 
 

Redne volitve članov v organe LAS Obsotelje in Kozjansko za mandatno obdobje 2019–2021 bodo 

potekale na redni seji Skupščine LAS, ki bo v sredo, 25. 9. 2019. 
 

Rok za oddajo obrazcev za kandidaturo za volitve v organe LAS Obsotelje in Kozjansko za mandatno 

obdobje 2019-2021 je petek, 13. 9. 2019. Obrazce za kandidaturo skupaj s soglasji kandidatov in 

pripisom »VOLITVE LAS« pošljite na naslov LAS Obsotelje in Kozjansko, Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje 

pri Jelšah ali skenirano na e-naslov info.lasok@gmail.com.  
 

Dodatne informacije o izvedbi volitev lahko pridobite na telefonski številki 03/ 817 18 60 ali na 

info.lasok@gmail.com.  
 

Del razpisa je Obrazec za kandidaturo, Soglasje h kandidaturi in Seznam članov LAS Obsotelje in 

Kozjansko.  

 

V razpisu se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot nevtralen tako za ženske 

kot moške.  

 

 

 

 

Predsednik LAS Obsotelje in Kozjansko  

                                                                                                                          David Stupica  
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