
 

 

 
RAZPIS NADOMESTNIH VOLITEV ZA ČLANA UPRAVNEGA ODBORA  

LAS KRASA IN BRKINOV 
za mandatno obdobje 2019 do 2023 

 
Upravni odbor LAS Krasa in Brkinov je na svoji 4. redni seji mandatnega obdobja 2019-2023, 
dne 15. 12. 2020, v skladu s Strategijo lokalnega razvoja in Pogodbo o ustanovitvi in delovanju 
LAS Krasa in Brkinov ter na podlagi prejetih odstopnih izjav, sprejel sklep o razpisu 
nadomestnih volitev dveh članov v Upravni odbor LAS Krasa in Brkinov (v nadaljevanju 
Upravni odbor) za mandatno obdobje 2019 do 2023.   
 
Volilna Skupščina bo na nadomestnih volitvah volila dva člana Upravnega odbora, iz 
ekonomskega sektorja.  
 
Upravni odbor sestavljajo: 
- štirje predstavniki javnega sektorja (občin, krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih 
agencij, javnih skladov ali drugih oseb javnega prava), 
- štirje predstavniki gospodarskega sektorja (gospodarskih družb, oseb, ki samostojno 
opravljajo dejavnost, kmetov, ki opravljajo tržno dejavnost ali drugih pravnih oseb zasebnega 
prava, ustanovljenih za ustvarjanje ali delitev dobička). 
- štirje predstavniki zasebnega sektorja (društev, zasebnih zavodov, ustanov in drugih 
nevladnih organizacij oz. pravnih oseb zasebnega prava, ki niso ustanovljene za namene 
ustvarjanja ali delitve dobička, kmetov, ki ne opravljajo dejavnosti na trgu in posameznikov). 
 
Mandat obeh članov Upravnega odbora bo trajal do zaključka mandatnega obdobja 2019 – 
2023, po poteku katerega je lahko ista oseba ponovno izvoljena ali imenovana na to mesto.  
 
Pogoji in način kandidiranja: 
 - kandidati morajo biti člani LAS Krasa in Brkinov, 
 - kandidat lahko kandidaturo vloži sam ali pa ga za posamezno funkcijo predlaga drug 
član LAS Krasa in Brkinov na način, da se v celoti izpolni priložen obrazec za kandidaturo za 
volitve v organe LAS, 
 - kandidacijskemu obrazcu je potrebno priložiti pisno soglasje kandidata h kandidaturi, 

- predlagatelji kandidature lahko v organe LAS predlagajo kandidata samo znotraj 
sektorja, v katerega sodijo sami. 
 
Prispele prijave bo pregledal vodilni partner LAS Krasa in Brkinov, Območna razvojna agencija 
Krasa in Brkinov d.o.o., ki bo na podlagi pravočasno prispelih in popolnih kandidacijskih 
obrazcev pripravil nabor kandidatov za redno, volilno sejo Skupščine LAS, kjer bosta izmed 
predlaganih kandidatov izvoljena dva člana Upravnega odbora iz ekonomskega sektorja. 
 
Razpis nadomestnih volitev se objavi na spletni strani LAS, o razpisu pa se pismeno obvesti 
tudi člane Skupščine LAS, po elektronski pošti.  
 
Rok za oddajo obrazcev za kandidaturo za nadomestne volitve članov Upravnega odbora je 
ponedeljek, 1. 3. 2021 do 24.00 ure. Kandidacijske obrazce, skupaj s soglasji kandidatov, 
pošljite skenirano po elektronski pošti na naslov info@laskrasainbrkinov.si ali po pošti na 
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naslov LAS Krasa in Brkinov, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, s pripisom »NADOMESTNE 
VOLITVE LAS«.  
 
Dodatne informacije o izvedbi volitev lahko dobite na telefonski številki 05 73 00 258 ali 041 
686 102 oz. po elektronski pošti info@laskrasainbrkinov.si.  
 
Nadomestne volitve članov v Upravni odbor bodo potekale na 12. redni seji Skupščine LAS, ki 
bo 11. 3. 2021.    
 
 

Del razpisa je Obrazec za kandidaturo, Soglasje h kandidaturi in seznam članov LAS Krasa in 
Brkinov. 
 
V razpisu se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot nevtralen tako za 
ženske kot moške. 
 
 
 
 

Predsednica LAS Krasa in Brkinov 
Milena Štolfa l.r. 
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