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ZAPISNIK 3. DOPISNE SKUPŠČINE LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE MED SNEŽNIKOM IN NANOSOM  

 

ki je bila sklicana v skladu s točko 7.5. Partnerske pogodbe o ustanovitvi LAS med Snežnikom in Nanosom 
dne 11.12.2020. 

Na osnovi potrjenih in vrnjenih elektronskih sporočil je bilo ugotovljeno, da je bila dopisna Skupščina LAS 
sklepčna – v predvidenem roku do petka 18.12.2020 je na seji sodelovalo 20 partnerjev LAS od 25 z 
glasovalno pravico, kar je 80,00 % udeležba. Od tega je bilo partnerjev iz javnega sektorja 45,00 %, iz 
ekonomskega sektorja 35,00 % in iz zasebnega sektorja 20,00 %. V prilogi zapisnika je lista prisotnosti 
partnerjev na 3. dopisni Skupščini LAS in njihovo glasovanje po posameznih sklepih. 

Glasovanje o predlaganih sklepih je naslednje: 

1. sklep: Potrdi se Program dela LAS za leto 2021. 

ZA sklep je glasovalo dvajset (20) partnerjev LAS, PROTI ni glasoval nihče (0). Sklep je sprejet. 

2. sklep: Potrdi se Letni načrt aktivnosti za podukrep  19.4. Podpora za tekoče stroške in stroške 
animacije. 

ZA sklep je glasovalo dvajset (20) partnerjev LAS, PROTI ni glasoval nihče (0). Sklep je sprejet. 

3. sklep: Za nadomestnega člana UO LAS med Snežnikom in Nanosom za civilni sektor iz občine 
Postojna se imenuje kandidatka Tina Žigon, Strane 25, 6225 Hruševje – predlagatelj Boreo, 
regijsko stičišče NVO, MC Postojna. 

ZA sklep je glasovalo osemnajst (18) partnerjev LAS, PROTI je glasoval en(1) partner, VZDRŽAL se je en(1) 
partner. Sklep je sprejet. 

4. sklep: Za nadomestnega člana UO LAS med Snežnikom in Nanosom za ekonomski sektor iz 
občine Postojna se imenuje kandidat Tomaž Penko, Ulica 25. maja 21, 6258 Prestranek – 
predlagatelj DRPSN, Jurčičeva 1, 6250 Ilirska Bistrica. 

ZA sklep je glasovalo devetnajst (19) partnerjev LAS, PROTI ni glasoval nihče (0) partner, VZDRŽAL se je 
en(1) partner. Sklep je sprejet. 

 

Na osnovi rezultata volitev in po pregledu glasovnic je volilna komisija ugotovila, da so vse glasovnice v 
skladu z zahtevami sklepa o volilnem postopku in veljavne, tako da je razglasila izid volitev kot veljaven. 
S tem sta oba kandidata imenovana v UO LAS med Snežnikom in Nanosom.  

Glasovnice, elektronska sporočila in lista prisotnosti so priloga zapisnika seje. 

 

 

Zapisnik sestavil:       Predsednica LAS: 

Aleš Zidar, l.r.         Maja PIŠKUR, l.r. 

 

 

Ilirska Bistrica, 18.12.2020 
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