
 
 

 

RAZPIS ZA ZBIRANJE KANDIDATUR - 
NADOMESTNE VOLITVE ČLANA/ČLANICE IZ ZASEBNEGA SEKTORJA 

V UPRAVNI ODBOR LAS OVTAR SLOVENSKIH GORIC 
 

LAS Ovtar Slovenske gorice zaradi odstopa enega člana zbira kandidature za enega novega 
člana Upravnega odbora LAS Ovtar Slovenskih goric (v nadaljevanju UO). 

 

Kandidirajo lahko partnerji partnerstva LAS Ovtar Slovenskih goric oziroma njihovi 
predstavniki iz zasebnega sektorja. V skladu s Pogodbo o ustanovitvi lokalnega partnerstva LAS 
Ovtar Slovenskih goric se v zasebni sektor uvrščajo: društva, zasebni zavodi, ustanove in druge 
nevladne organizacije oziroma pravne osebe zasebnega prava, ki niso ustanovljene za namene 
ustvarjanja ali delitve dobička, kmetje, ki ne opravljajo dejavnosti na trgu, in posamezniki. 

 

Člani partnerstva LAS Ovtar Slovenskih goric in Pogodba o ustanovitvi lokalnega partnerstva 
LAS Ovtar Slovenskih goric so dosegljivi na spletni povezavi: 
https://www.rasg.si/index.php/partnerska-pogodba 

 

Med vsemi prejetimi kandidaturami bo Skupščina LAS Ovtar v UO izvolila enega novega 
člana.              Skupščina bo predvidoma sklicana do konca meseca februarja 2023. 

 

A) Osnovni razpisni pogoji: 
1. Št. razpisanih kandidatnih mest: 1  
2. Status kandidatnega mesta v UO: zasebni sektor 

 

B) Ostali pogoji: 
1. Kandidat mora biti včlanjen v partnerstvo LAS Ovtar Slovenskih goric 
2. Za člana UO ne more kandidirati kandidat, ki je že izvoljen za predsednika, 

podpredsednika, člana upravnega odbora ali člana nadzornega odbora LAS Ovtar. 
3. Vsi kandidati morajo h kandidaturi podati svoje soglasje. 

 
C) Mandat: 

Mandat novoizvoljenih članov UO LAS Ovtar traja do zaključka aktualnega mandata ostalih 
članov UO LAS Ovtar, t.j. do 23.1.2024. 

 

D) Način in rok za oddajo kandidatur: 
Kandidatura se odda na kandidacijskem obrazcu, ki je priloga tega razpisa. 

https://www.rasg.si/index.php/partnerska-pogodba


 

 

Kandidature s soglasjem kandidata pošljite na naslov vodilnega partnerja LAS Ovtar 
Slovenskih goric: 

 

RASG, d.o.o. 
Trg osvoboditve 9 
2230 Lenart v Slovenskih goricah 

 

oziroma po e-pošti na naslov: info@lasovtar.si. 
 

Kandidature zbiramo do 17.  2. 2023 oz. najkasneje do začetka skupščine LAS  Ovtar 
Slovenskih goric. 

 
 

Datum: 26.01.2023 
Številka: 3315300-0001/2023-1 

 

LAS OVTAR Slovenskih goric 
Predsednik 

Mitja Horvat, l.r. 
 

LAS POSLUJE BREZ ŽIGA 
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