
 
 
 
 

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 

 

2. DOPISNO SKUPŠČINO LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE MED SNEŽNIKOM IN NANOSOM  

ki bo potekala od petka 7.08.2020 do petka 14.08.2020 do 12,00 ure 

 

Predlagani dnevni red: 

1. Volitve nadomestnega člana NO LAS med Snežnikom in Nanosom 
 

Članica Nadzornega odbora Kristina Žnidaršič je UO LAS na zadnji skupni seji v marcu 2020 seznanila o 
odstopu iz NO LAS zaradi osebnih zadev. UO LAS je o odstopu razpravljal na svoji 3. seji dne 3.6.2020 in 
sprejel slep, da se čimprej izpelje volilni postopek za izbor novega člana NO iz občine Postojna, kot to 
izhaja iz Partnerske pogodbe in Volilnega pravilnika DRPSN, ki se uporablja tudi za volitve v organe LAS. 
Predsednica LAS Maja Piškur je 29.7.2020 sprejela sklep o volilnem postopku in imenovala volilno 
komisijo za izpeljavo volitev. V predvidenem kandidacijskem roku je volilna komisija prejela eno veljavno 
kandidaturo in zaradi enostavnosti izvedbe volitev in poletnega časa, predlagala predsednici sklic 
dopisne skupščine LAS (priloga vabila). Sklic dopisne seje je objavljen tudi na spletni strani LAS www.las-
snezniknanos.si.  

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 
14.08.2020 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, 14.08.2020 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, 07.08.2020 
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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: 

1. Za nadomestnega člana NO LAS med Snežnikom in Nanosom se imenuje kandidatka Tina 
Poljšak, Ulica 25. maja 36, 6258 Prestranek – predlagatelj Zavod Znanje Postojna. 

 

GLASUJEM:  ZA    PROTI    VZDRŽAN 
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