
 

    

          

Ajdovščina, 15.12.2015 

V skladu z Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–

2020 (Uradni list RS, št. 42/2015 z dne 16.6.2015) in na podlagi Sklepa o Izdelavi Strategije lokalnega 

razvoja in vzpostavitvi Lokalne akcijske skupine Vipavske doline, z dne 06.03.2015, ki sta ga izdali občini 

Ajdovščina in Vipava vas 

VABIMO 
NA 

USTANOVNO SKUPŠČINO 
LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE VIPAVSKA DOLINA, 

 

ki bo potekala v torek, 22.12.2015 ob 17.00 uri, v prostorih Območno obrtno-podjetniške 
zbornice Ajdovščina, Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina (velika sejna soba). 

 
Med 17.00 in 17.15 uro bo potekala registracija udeležencev, zato vas prosimo za točnost. 

Prosimo, da s seboj prinesete osebni dokument. 
 
Predlagan dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnega predsedstva, 
2. Potrditev dnevnega reda, 
3. Kratka predstavitev poteka priprav in načrta aktivnosti do oddaje Strategije lokalnega 

razvoja, 
4. Pregled in sprejem vsebine Pogodbe o ustanovitvi LAS Vipavska dolina, 
5. Volitve organov LAS (upravni in nadzorni odbor, predsednika in podpredsednika), 
6. Izbor in potrditev vodilnega partnerja LAS Vipavska dolina 
7. Razno 

 

Zaradi pomembnosti podpisa POGODBE O USTANOVITVI LOKALNEGA PARTNERSTVA LAS VIPAVSKA 

DOLINA, prosimo vse, ki ste podali pristopne izjave, da se ustanovne skupščine zanesljivo udeležite. 

Ustanovne skupščine se morajo udeležiti osebe, ki so pristojne za podpis pogodbe (zakoniti 

zastopniki pravnih oseb oz. fizične osebe – osebno). Zakoniti zastopniki pravnih oseb, naj s seboj 

prinesejo žig. 

V primeru vaše upravičene odsotnosti na ustanovni skupščini bo možno Pogodbo o ustanovitvi 

lokalnega partnerstva LAS Vipavska dolina podpisati na sedežu Razvojne agencije ROD Ajdovščina, 

Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina, vsak delovni dan med 8. in 16. uro, v drugem nadstropju, po 

predhodnem dogovoru, najkasneje do 08.01.2016. 

 

 



 

    

 

POMEMBNO! Pooblastilo velja izključno za glasovanje na ustanovni skupščini. Ne velja za podpis 

pogodbe. Pogodbo mora podpisati zakonita/i zastopnica oz. zastopnik pravne osebe.  

 

Prosimo, da svojo udeležbo oz. zadržanost sporočite po telefonu 05 365 36 04 oz. 05 365 36 07 ali na 

elektronski naslov: meta.rustja@ra-rod.si. 

 

Osnutek pogodbe je poslan po elektronski pošti vsem podpisnikom pristopnih izjav. Morebitne 

pripombe in dopolnitve lahko podate do petka, 18.12.2015 na e-naslov: elizabeta.valic@ra-rod.si. 

 

VLJUDNO VABLJENI! 

 

David Bratož s.r.,  

Direktor Razvojne agencije ROD Ajdovščina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priloge: 
- Pogodba (poslano po e-pošti – 15.12.2015) 
- Pooblastilo za zastopanje 
- Seznam članov (poslano z gradivom za volitve v organe LAS po navadni in e-pošti – 14.12.2015) 
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