
 
 
 
 

Lokalna akcijska skupina med Snežnikom in Nanosom 
 

 
Naslov:  Jurčičeva 1, 6250 Ilirska Bistrica 

tel +386 (0)31 339 789, +386 (0)5 907 67 71, +386 (0)5 907 67 70 
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 

vas vabim na 

 

8. REDNO SKUPŠČINO LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE MED SNEŽNIKOM IN NANOSOM  

 

ki bo v ponedeljek, 20.02.2022 ob 17,00 uri  
v prostorih Podjetniškega inkubatorja Perspektiva, Veliki otok 44b, Postojna. 

 

Predlagani dnevni red: 

1. Ugotovitev prisotnosti partnerstva LAS 
2. Sprejem dnevnega reda Skupščine 
3. Potrditev LAS za novo programsko obdobje in Pogodbe o ustanovitvi lokalnega partnerstva LAS 

med Snežnikom in Nanosom 2021-2027  
4. Predlog nadaljevanja mandata organov LAS 
5. Potrditev vodilnega partnerja in Pogodbe o nalogah vodilnega partnerja pri lokalnem 

partnerstvu LAS med Snežnikom in Nanosom 
6. Razno 

 

Gradivo za skupščino je posredovano po elektronski pošti in objavljeno na spletni strani LAS www.las-
snezniknanos.si.  

Prosimo, da se skupščine zanesljivo udeležite pooblaščeni predstavniki partnerjev oziroma zagotovite 
drugega pooblaščenca s pooblastilom, ki je priloga temu vabilu. Ker se bo na skupščini slavnostno 
podpisala nova Partnerska pogodba je udeležba obvezna za vse podpisnike dokumenta oz. njihove 
pooblaščence. Na sejo prinesite tudi žig partnerja, če ga uporabljate pri vašem delovanju. 

V primeru nesklepčnosti skupščine, se bo le ta nadaljevala v skladu z določilom 8.6. Partnerske pogodbe. 

 

 

        Predsednica LAS: 

           Maja Piškur l.r. 

         

 

 

Vabljeni: 

- pogodbeni partnerji 
 

 

Ilirska Bistrica, 15.2.2023 
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POOBLASTILO 

za 8. redno skupščino  

LAS med Snežnikom in Nanosom dne 20.02.2023 

 

 

Pooblaščam: 

Ime in priimek ______________________________________________________________________ 

 

da v imenu partnerja:  ________________________________________________________________ 

 

naslov in kontaktna telefonska številka: __________________________________________________ 

 

pravno veljavno sodeluje pri delu 8. redne skupščine LAS med Snežnikom in Nanosom. 

 

 

Kraj in datum: _________________________ 

 

 

 

 

                 Podpis odgovorne osebe (zastopnika): 

  Žig:      _______________________ 
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