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Razpis nadomestnih volitev v upravni odbor Društva za razvoj Slovenskega podeželja  

za mandatno obdobje 2020 – 2022 

 

Zaradi prenehanja funkcije članu UO DRSP ter skladno s Pravilnikom o volitvah v organe Društva za 
razvoj Slovenskega podeželja, z dne 29. 11. 2017, je UO DRSP na 10. dopisni seje, z dne 14. 2. 2020, 
sprejel sklep o razpisu nadomestnih volitev za enega člana UO DRSP.  

Skladno s Pravilnikom o volitvah v organe DRSP in razpisom nadomestnih volitev Zbor članov DRSP 
voli enega člana upravnega odbora. Mandat novoizvoljenega člana je enak kot mandat drugih članov 
UO, torej do 2022.  

 

Pogoji in način kandidiranja: 

– kandidati so lahko samo člani društva1, ki v tem mandatnem obdobju še niso imenovani v 
upravni odbor, nadzorni odbor ali častno razsodišče, 

– kandidata lahko kandidaturo vloži sam ali pa ga za posamezno funkcijo oz v organ društva 
predlaga drug član društva (obrazec: Predlogi za člane UO DRSP 2020-2022),  

– kandidat mora podati pisno soglasje k kandidaturi (obrazec: Izjava kandidata o strinjanju), 
– Volilna komisija bo pregledala prispele prijave in na osnovi pravočasno prispelih in popolnih 

kandidatur sestavila volilno listo. 

 

Volitve bodo potekale na 16. rednem zboru članov DRSP, ki bo 19. 03. 2020 ob 10. uri, v Rokodelskem 
centru Ribnica, Cesta na Ugar 6, 1310 Ribnica, ki ga gosti LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe.  

Razpis, vsi obrazci in Pravilnik o volitvah v organe DRSP so objavljeni na spletni strani društva 
(TUKAJ). 

Rok oddaje kandidatur je 5. 03. 2020 do 15. ure. 

Kandidature pošljite na poštni naslov Društvo za razvoj slovenskega podeželja Slavina 31, 6258 
Prestranek 

 ali skenirano na e-poštni naslov info@drustvo-podezelje.si. 

 
 

Predsednik DRSP: 

Aleš Zidar 

 
1 Član društva je pravna ali fizična oseba, ki je poravnala članarino za tekoče leto. Članarina mora biti poravnana 
najkasneje dan pred zborom članov, na katerem potekajo volitve. 
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