
 

 

          

Ajdovščina, 14.06.2016 

LAS Vipavska dolina, na podlagi Uredbe 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 Pogodbe o ustanovitvi 

in delovanju LAS Vipavska dolina, z dne 22. 12. 2015, 

VABI NA 
2. SKUPŠČINO 

LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE VIPAVSKA DOLINA, 
 

ki bo potekala v torek, 21.06.2016 ob 18.00 uri, v prostorih Območno obrtno-podjetniške 
zbornice Ajdovščina, Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina (velika sejna soba). 

 
Med 18.00 in 18.15 uro bo potekala registracija udeležencev, zato vas prosimo za točnost.  

 
Predlagan dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti, 
2. Potrditev dnevnega reda, 
3. Potrditev zapisnika 1. skupščine LAS Vipavska dolina, 
4. Seznanitev in potrditev predloga Pogodbe z vodilnim partnerjem pri Lokalnem 

partnerstvu LAS Vipavska dolina, 
5. Seznanitev in potrditev osnutka Meril in kriterijev za izbor operacij v okviru LAS 

Vipavska dolina (15. poglavje SLR), 
6. Seznanitev z indikativno listo operacij sodelovanja LAS, ki bodo sofinancirane s 

sredstvi ESRR, 
7. Potrditev osnutka Pravilnika o postopku izvedbe javnih pozivov pri LAS Vipavska 

dolina in Javnega poziva za izbor operacij iz sklada EKSRP in ESRR za uresničevanje 
ciljev SLR na območju LAS Vipavska dolina, 

8. Predstavitev, obravnava in potrditev Strategije lokalnega razvoja LAS Vipavska 
dolina za obdobje 2014 – 2020, 

9. Razno 

Prosimo vas za zanesljivo udeležbo. V kolikor se Skupščine ne morete udeležiti, vas lahko zastopa 

pooblaščenec s pisnim pooblastilom. 

Če skupščina ni sklepčna, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je skupščina sklepčna 

ne glede na število navzočih članov. 

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

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

VLJUDNO VABLJENI!    

     Janez Furlan, s.r. 

predsednik LAS Vipavska dolina 
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Priloge: 
- predlog Zapisnika 1. skupščine LAS Vipavska dolina 
- predlog Pogodbe z vodilnim partnerjem pri Lokalnem partnerstvu LAS Vipavska dolina 
- predlog Meril in kriterijev za izbor operacij v okviru LAS Vipavska dolina 
- predlog Pravilnika o postopku izvedbe javnih pozivov pri LAS Vipavska dolina in predloga 

Javnega    poziva za izbor operacij iz sklada EKSRP in ESRR za uresničevanje ciljev SLR na 
območju LAS Vipavska dolina 

- predlog Strategije lokalnega razvoja LAS Vipavska dolina (poslano preko WeTransfer) 
- Pooblastilo za zastopanje 

 
 
Poslano: 

- članom LAS Vipavska dolina 
 
 
 


