
    

 

 
                    LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA TOTI LAS 

 

Mariborska razvojne agencija p.o., Pobreška cesta 20, 2000  Maribor 

M    R A    
MARIBORSKA RAZVOJNA AGENCIJA

Št.: 30/2015 - LAS 
Maribor, 21.10.2015 
 
 

 
Spoštovani! 
 

 
Na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 

2014-2020 (Ur.l.št.42/2015, z dne 16.06.2015) in Javnega poziva za vzpostavitev in vstop v 

partnerstvo Lokalne akcijske skupine TOTI LAS z dne 13.07.2015, 

 

 

VAS VABIMO  

na ustanovno skupščino Lokalne akcijske skupine TOTI LAS 

in podpis Pogodbe o ustanovitvi pogodbenega partnerstva TOTI LAS 

v četrtek, 29.10.2015 ob 17.00 uri 

 v veliki dvorani Kulturnega doma v Kamnici,  

Vrbanska cesta 97,  Kamnica pri Mariboru 

 

Predlog dnevnega reda: 

 
1. Ugotovitev sklepčnosti, imenovanje predsedujočega ustanovne seje in zapisnikarja ter 

potrditev dnevnega reda 

2. Predstavitev Lokalne akcijske skupine TOTI LAS  

3. Predstavitev in sprejem Pogodbe o ustanovitvi lokalno zasebnega partnerstva TOTI LAS 

4. Imenovanje začasnega Predsednika LAS 

5. Dogovor glede postopka izvolitve članov v Organe LAS in imenovanja vodilnega 

partnerja 

6. Predstavitev Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) 

7. Predstavitev načrta aktivnosti v zvezi s pripravo Strategije lokalnega razvoja TOTI LAS  

8. Podpis Pogodbe o ustanovitvi lokalno zasebnega partnerstva TOTI LAS 
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Zaradi pomembnosti podpisa Pogodbe o ustanovitvi lokalno zasebnega partnerstva TOTI LAS, 

prosimo vse, ki ste podali pristopno izjavo, da se ustanovne skupščine zanesljivo udeležite.  

 

V kolikor zastopate pravno osebo ali društvo oz. poslujete z žigom, na podpis prinesite žig.  

V primeru, da se skupščine ne morete udeležiti, vas lahko zastopa pooblaščenec s pisnim 

pooblastilom oz. nas prosim do srede, 28.10.2015 obvestite, če želite pogodbo podpisat 

naknadno. Po ustanovni seji bo možen podpis pogodbe na sedežu LAS.  

 

Prosimo vas, da svojo udeležbo potrdite do torka, 27.10.2015 na e-naslov: las@mra.si. 

 

 

Gradivo za sejo – usklajen predlog Pogodbe o ustanovitvi lokalno zasebnega partnerstva, vam 

bomo posredovali po elektronski pošti v pričetku naslednjega tedna. 

 
 
 
VLJUDNO VABLJENI! 
 
 
 

Vesna Gorjup Janžekovič   Doris Pavuna Stanko 
  Samostojni svetovalec II              Samostojni svetovalec II 

        TOTI LAS       TOTI LAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poslano: 

- Po elektronski pošti vsem podpisnikom pristopne izjave 

mailto:las@mra.si

