
 
 
 
 

Lokalna akcijska skupina med Snežnikom in Nanosom 
 

 
Naslov:  Bazoviška 14, p.p.17, 6250 Ilirska Bistrica 

tel +386 (0)31 339 789, fax +386 (0)5 714 12 84 
Vodilni partner: Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom, ID DDV: SI 93233884 
e-mail: info@las-snezniknanos.si, varni e-mail: lasdrpsn@vep.si, web: www.las-snezniknanos.si 

 

Na osnovi točke 7.5. Partnerske pogodbe o ustanovitvi LAS med Snežnikom in Nanosom 

sklicujem 

 

1. DOPISNO SKUPŠČINO LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE MED SNEŽNIKOM IN NANOSOM  

ki bo potekala od torka 17.03.2020 do petka 20.03.2020 do 12,00 ure 

 

Predlagani dnevni red: 

1. Poročilo o delu LAS v letu 2019  
2. Program dela LAS za leto 2020 

 

Gradivo je bilo posredovano ob vabilu na redno skupščino, ki je zaradi izrednih razmer odpovedana, 
objavljeno pa je tudi na spletni strani LAS www.las-snezniknanos.si.  

Prosim vas, da potrditev prejema e-maila in vaš glas za predlagane sklepe čimprej sporočite oziroma 
pošljete strokovnemu vodji društva na e-mail info@razvoj-podezelja.si, najkasneje pa do petka 
20.03.2020 do 12,00 ure.  

Izpolnjeno glasovnico in vaš glas za predlagane sklepe lahko pošljete tudi po pošti ali osebno na naslov 
LAS med Snežnikom in Nanosom, Jurčičeva 1, 6250 Ilirska Bistrica do petka, 20.03.2020 do 12,00 ure. 

Vabilo na dopisno Skupščino je poslano partnerjem z urejeno dokumentacijo in plačano članarino za leto 
2019. 

 

 

        Predsednica LAS: 

           Maja Piškur l.r. 

         

 

 

Vabljeni: 

- pogodbeni partnerji 
 

 

 

Ilirska Bistrica, 16.3.2020 
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GLASOVNICA ZA SPREJEM SKLEPOV 1. DOPISNE SKUPŠČINE LAS MED SNEŽNIKOM IN NANOSOM 

 

 

Glasuje se na ta način, da obkrožiš eno izmed možnosti, navedenih pri glasovanju o posameznem sklepu. 
Šteje samo jasno izražena volja, kar pomeni, da je potrebno obkrožiti samo eno izbiro.  

Vse glasovnice z več odgovori oziroma brez odgovorov bodo neveljavne. 

 

1. sklep: 

Sprejme se Letno poročilo o delu za leto 2019 LAS med Snežnikom in Nanosom vključno z finančnim 
poročilom.  

 

GLASUJEM:  ZA    PROTI    VZDRŽAN 

 

 

2. sklep:  

Sprejme se Program dela in finančni načrt LAS med Snežnikom in Nanosom za leto 2020. 

 

GLASUJEM:  ZA    PROTI    VZDRŽAN 

 

 

 

mailto:info@las-snezniknanos.si
mailto:lasdrpsn@vep.si

