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Na podlagi Ustanovnega akta Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom ter v 

skladu z 6., 7., 8. in 10. členom Pravilnika o volitvah v organe Društva za razvoj podeželja 

med Snežnikom in Nanosom  

 

sprejemam 

 

 

SKLEP O VOLITVAH ZA NADOMESTNEGA ČLANA UPRAVNEGA ODBORA  

DRUŠTVA ZA RAZVOJ PODEŽELJA MED SNEŽNIKOM IN NANOSOM 

iz civilnega sektorja  iz Občine Ilirska Bistrica za mandatno obdobje 15.03.2019 do 

24.02.2020 

 

 

1. člen 
 

UO DRPSN se je na svoji 3 redni seji 18.12.2018 seznanil z odstopom članice UO Tamare 

Urbančič zaradi zaposlitve  v društvu. Ker je članstvo v UO nezdružljivo z zaposlitvijo v 

društvu je UO DRPSN, je UO odstop sprejel in pozval odgovorne k razpisu volitev za 

nadomestnega člana UO iz civilnega sektorja. Nadomestne volitve v organe Društva za razvoj 

podeželja med Snežnikom in Nanosom bodo potekale po Pravilniku o volitvah v organe Društva 

za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom, ki je priloga tega sklepa. 

 

 

I. ROKI VOLILNIH OPRAVIL 
 

2. člen 
 

Redne volitve so razpisane z dnem 1.3.2019. Volilna opravila trajajo do dneva glasovanja na 

Rednem zboru članstva dne 15.3.2019.  

 

Razpis volitev se objavi na spletni strani društva, o razpisu se pismeno obvesti vse člane društva. 

 

3. člen 
 

Rok za sprejem kandidatur je 14.3.2019 do 15:00 ure. Volilna komisija pripravi kandidacijsko 

listo do 15.03.2019, ko bo posredovana članom na rednem zboru članstva. 

 

 

4. člen 
 

Redni zbor članstva bo v petek, 15.3.2019 ob 17.30 uri v prostorih Parka vojaške zgodovine na 

Kolodvorski 51 v Pivki. 
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II. VOLILNA KOMISIJA 
 

5. člen 
 

Volitve v organe društva vodi in izvaja Volilna komisija. 

 

Naloge Volilne komisije so: 

• skrbi za pravilnost volitev in enotno uporabo določb Pravilnik o volitvah v organe DRPSN; 

• skrbi za sestavo in točnost volilnega imenika; 

• odpira prispele kandidature in ugotavlja, ali so v skladu s tem pravilnikom; 

• pripravi kandidacijske liste za organe društva; 

• ugotavlja in objavlja izide volitev; 

• vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami; 

• piše zapisnik o volitvah; 

• opravlja druge naloge, ki ji jih nalaga Pravilnik o volitvah v organe DRPSN. 
 

 

6. člen 
 

V volilno komisijo imenujem naslednje člane komisije:  

- Aleš Zidar, Rozmanova 27, Ilirska Bistrica 
- Ester Maver, Kal 6a, Pivka 
- Eva Šabec, Grobišče 32, Postojna 

 

 

7. člen 
 

Vsi volilni postopki in druga postopkovna vprašanja, potrebna za izvedbo volitev v skladu z 

zakonom in tem sklepom se rešujejo v skladu z Ustanovnim aktom društva, z Pravilnikom o 

volitvah v organe Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom, ter veljavnimi 

zakoni in predpisi.  

 

 

V Postojni, 1.3.2019 

 

 

 

 

        Predsednik društva: 

 

          Boštjan Glažar l.r. 

 

 


