
 
 
 
 

Lokalna akcijska skupina med Snežnikom in Nanosom 
 

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

tel. +386 (0)31 339 789, tel. +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 točke 7.5. Partnerske pogodbe o ustanovitvi LAS med Snežnikom in Nanosom 

sklicujem 

 

3. DOPISNO SKUPŠČINO LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE MED SNEŽNIKOM IN NANOSOM  

ki bo potekala od petka 11.12.2020 do petka 18.12.2020 do 12,00 ure 

 

 

Predlagani dnevni red: 

 

1. Program dela LAS 2021 – predlog  

2. Volitve nadomestnih članov UO LAS med Snežnikom in Nanosom 
 
 
 
Prosim vas, da potrditev prejema e-maila in vaš glas na kandidatni listi čimprej sporočite oziroma 
pošljete strokovnemu vodji društva na e-mail info@razvoj-podezelja.si, najkasneje pa do petka 
18.12.2020 do 12,00 ure.  

Izpolnjeno kandidatno listo in vaš glas lahko pošljete tudi po pošti ali osebno na naslov LAS med 
Snežnikom in Nanosom, Jurčičeva 1, 6250 Ilirska Bistrica do petka, 18.12.2020 do 12,00 ure. 

Vabilo na dopisno Skupščino je poslano partnerjem z urejeno dokumentacijo in plačano članarino za leto 
2020. 

 

 

 

        Predsednica LAS: 

           Maja Piškur l.r. 

         

 

Vabljeni: 

- pogodbeni partnerji 
 

 

 

Ilirska Bistrica, 11.12.2020 
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GRADIVO IN PREDLOG SKLEPOV 3. DOPISNE SEJE SKUPŠČINE LAS 

 

K točki 1: 

Na zadnji redni seji UO LAS je bil sprejet predlog Programa dela LAS za leto 2021 in  obrazec Letni načrt 
aktivnosti za podukrep  19.4. Podpora za tekoče stroške in stroške animacije, ki ga je potrebno oddati 
na MKGP do konca leta. Oba dokumenta je potrebno potrditi tudi na Skupščini LAS. Program dela je bilo 
potrebno pravočasno pripraviti zaradi projekcije financiranja LAS in posledično tudi načrtovanja 
zaposlitev pri društvu kot vodilnem partnerju zaradi zmanjšanega sofinanciranja. Za leto 2021 se tako 
načrtuje zmanjšanje obsega finančnih sredstev za plače zaposlenih, kot tudi za izvajanje projektov, saj se 
izteka programsko obdobje, posledično se tudi zmanjšuje obseg dela. S strani MGRT smo v novembru 
2020 dobili odločbo o dodatnih sredstvih iz Evropskega regionalnega sklada, vendar bodo ta dosegljiva 
šele v drugi polovici leta oziroma v začetku 2022, prav tako bo potrebno pripraviti še eno spremembo 
SLR, ki bo vključevala ta sredstva. Zato je UO LAS sprejel odločitev o zmanjšanem obsegu dela v letu 
2021.  Posledično to pomeni zmanjšanje zaposlenih, v prvi fazi za eno zaposleno s polovičnim delovnim 
časom. V programu so predstavljeni tudi vsi skupni projekti LAS in tisti projekti sodelovanja, ki se bodo 
izvajali v letu 2021. Gradivo je priloženo sklicu dopisne seje. 

Prosimo vas, da z elektronsko pošto potrdite prejem sklica in gradiva 3. dopisne seje Skupščine LAS med 
Snežnikom in Nanosom in takoj glasujete ZA ali PROTI sklepom dopisne seje: 

 

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

Glasujem:    ZA      ali    PROTI 

 

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

Glasujem:    ZA      ali    PROTI 

 

K točki 2: 

V mesecu novembru sta iz UO LAS uradno izstopila dva člana: Ana Širca iz civilnega sektorja in Andrej 
Smrdu iz ekonomskega sektorja iz občine Postojna. Iz tega razloga je predsednica Maja Piškur sprejela 
sklep o nadomestnih volitvah v UO LAS, ki je bil objavljen 27.11.2020 s pozivom partnerjem LAS, da 
predlagajo nove kandidate za izpraznjena mesta. Do petka 4.12.2020 do 15,00 ure sta na naslov LAS 
pravočasno prišla dva predloga, ki ju je obravnavala Volilna komisija dne 7.12.2020. Predlogi so bili 
pravočasni in pravilni, zato je pripravila kandidatno listo za volitve. Zapisnik volilne komisije in ostala 
dokumentacija za kandidiranje je v prilogi vabila.  

Prosimo vas, da glasujete po navodilih na priloženi kandidatni listi in kandidatno listo pošljete na 
elektronski naslov info@razvoj-podezelja.si. Glasovnico lahko pošljete tudi po pošti ali osebno na naslov 
LAS med Snežnikom in Nanosom, Jurčičeva 1, 6250 Ilirska Bistrica do petka, 18.12.2020 do 12,00 ure. 
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KANDIDATNA LISTA ZA IZVOLITEV NADOMESTNEGA ČLANA NO LAS MED SNEŽNIKOM IN NANOSOM 

 

 

Glasuje se na ta način, da obkrožiš eno izmed možnosti, navedenih pri glasovanju o posameznem 
kandidatu. 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: 

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. 

 

GLASUJEM:  ZA    PROTI    VZDRŽAN 

 

 

2.  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. 

 

GLASUJEM:  ZA    PROTI    VZDRŽAN 
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