
 
 
 
 

Lokalna akcijska skupina med Snežnikom in Nanosom 
 

 
Naslov:  Jurčičeva 1, p.p.17, 6250 Ilirska Bistrica 

tel +386 (0)31 339 789, fax +386 (0)5 907 6771 
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 Partnerske pogodbe o ustanovitvi LAS med Snežnikom in Nanosom,  na osnovi sklepa o 
izvedbi volitev v organe LAS ter na osnovi Pravilnika o volitvah v organe Društva za razvoj podeželja med 
Snežnikom in Nanosom 

 

vas vabim na 

 

REDNO VOLILNO SKUPŠČINO LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE MED SNEŽNIKOM IN NANOSOM 

 

ki bo v sredo, 18.9.2019 ob 12,00 uri v prostorih LAS, Jurčičeva ulica 1, v Ilirski Bistrici. 

 

Predlagani dnevni red: 

1. Ugotovitev prisotnosti članstva LAS 

2. Sprejem dnevnega reda Skupščine 

3. Poročilo o delovanju LAS v preteklem mandatu in razrešnica članom organov LAS 

4. Volitve predsednika in podpredsednika LAS, članov UO in Nadzornega odbora  

5. Predstavitev osnutka sprememb Strategije lokalnega razvoja LAS 

6. Razno 

 

Gradivo za volilno skupščino je v prilogi vabila razen za točko 5, ki bo posredovano naknadno – v skladu z 
določilom točke 8.3. Partnerske pogodbe najpozneje tri dni pred skupščino. 

Prosimo, da se volilne skupščine zanesljivo udeležite pooblaščeni predstavniki partnerjev oziroma 
zagotovite drugega pooblaščenca s pooblastilom, ki je priloga temu vabilu. V primeru nesklepčnosti 
skupščine, se bo le ta nadaljevala v skladu z določilom 8.6. Partnerske pogodbe. 

 

 

 

         Predsednica LAS: 

           Cvetka KERNEL 

         

 

Vabljeni: 

- pogodbeni partnerji 

 

Ilirska Bistrica, 11.9.2019 
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POOBLASTILO 

za Volilno skupščino 

LAS med Snežnikom in Nanosom dne 18.09.2019 

 

 

 

Pooblaščam: 

Ime in priimek ______________________________________________________________________ 

 

da v imenu partnerja:  ________________________________________________________________ 

 

naslov in kontaktna telefonska številka: __________________________________________________ 

 

pravno veljavno sodeluje pri delu Volilne skupščine LAS med Snežnikom in Nanosom. 

 

 

Kraj in datum: _________________________ 

 

 

 

 

                 Podpis odgovorne osebe (zastopnika): 

  Žig:      _______________________ 
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