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Kranj, 27. 2. 2023 

 

VABILO 
 

na 18. redni zbor članov DRSP, ki bo potekal v petek, 17. 3. 2023 ob 10.00 uri, v Kulturnem domu in 
kongresnem centru KLS Ljubno, Foršt 6, Ljubno ob Savinji in ga gosti LAS Zgornje Savinjske in 

Šaleške doline. 
 

9.30 – 10.00 Akreditacija udeležencev 

10.00 – 12.00 Pozdrav gostiteljev 
Franjo Naraločnik, župan Občine Ljubno in predsednik LAS Zgornje 
Savinjske in Šaleške doline  

Zbor članov DRSP 
1. Pozdrav in ugotovitev sklepčnosti 

2. Konstituiranje organov zbora članov: izvolitev delovnega predsedstva, 

zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika 

3. Obravnava poročil za leto 2022: poročilo o delu DRSP, finančno poročilo 

DRSP, poročilo o delu komisije za CLLD, poročilo o delu komisije za 

podeželje, poročilo komisije za digitalizacijo, poročilo o mednarodnem 

sodelovanju, poročilo o delu častnega razsodišča, poročilo nadzornega 

odbora. 

4. Program dela DRSP v letu 2023 in 2024 

5. Spremembe ključnih dokumentov DRSP: Sprememba Statuta DRSP  

6. Razno 

12.00 – 13.00 Kosilo 

 

Zboru članov bo sledil Posvet LAS. na Posvet LAS: Izvajanje programa CLLD in predstavitev dobrih praks  
LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline - pametne rešitve na področju turizma in izobraževanja.  
 
Vse gradivo za zbor članov bo objavljeno na spletni strani društva najkasneje 10 dni pred zborom in bo 
dostopno na povezavi TUKAJ.  
 

Zaradi lažje organizacije prosimo, da izpolnite PRIJAVNICO najkasneje do 13. 3. 2023. 

 
        Predsednik DRSP: 

Roman Medved, l.r. 
  

http://www.drustvo-podezelje.si/novice/item/1395-redni-zbor-clanov


 

 

PARKIRANJE – podrobnejši podatki 

 

Parkiranje v času zbora članov je urejeno na prireditvenem prostoru Vrbje (označeno na zemljevidu 
z rdečo piko). V križišču za center Ljubnega se usmerite naravnost, mimo avtobusne postaje, do 
manjšega križišča, kjer zavijete levo ter čez 20 metrov še enkrat levo. Spustite se po klancu do 
prireditvenega prostora Vrbje, kjer bo dovolj parkirnih mest za vse udeležence. 

Parkirišče je od Kulturnega doma in kongresnega centra KLS Ljubno, kjer bo potekal zbor članov,  
oddaljeno 3 min hoje. Cesta vas vodi preko obvoznice, kjer lahko občudujete biser Savinjske doline, 
reko Savinjo.  

 

Lokacija parkirišča na prireditvenem prostoru Vrbje - lokacija 
 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/JcM65iGAxRm1MJ989

