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Prestranek, 11. 2. 2022 

VABILO 
 

na 17. redni zbor članov DRSP, 
ki bo potekal v sredo, 9. 3. 2022 ob 10.00 uri, v dvorani Kulturnega centra Kočevje, Trg zbora 

odposlancev 62, Kočevje in ga gosti LAS po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe. 
 

9.30 – 10.00 
 

Akreditacija udeležencev 

10.00 – 12.30 Pozdrav gostiteljev 
dr. Vladimir Prebilič, župan Občine Kočevje in predsednik LAS Po poteh 
dediščine od Turjaka do Kolpe  
Primož Pahor, direktor Razvojnega centra Kočevje Ribnica d.o.o., 
vodilnega partnerja LAS PPD 

 
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 2021: poročilo o delu DRSP, finančno 

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

komisije za podeželje, poročilo o mednarodnem sodelovanju, poročilo 

o delu častnega razsodišča, poročilo o delu sekretariata, poročilo 

nadzornega odbora. 

4. Volitve v organe DRSP za mandatno obdobje 2022 – 2026 

5. Program dela DRSP v letu 2022 in 2023 

6. Spremembe ključnih dokumentov DRSP 

• Sprememba Statuta DRSP 

• Sprememba Pravilnika o članarini DRSP 

• Sprememba Pravilnika o delovanju Komisije za izvajanje 

programa CLLD pri DRSP 

• Sprejem novega Pravilnika o finančnem in materialnem 

poslovanju DRSP  

7. Razno 

 
12.30 – 13.30 Kosilo 



 

 

 

 

Zboru članov bo sledil Posvet LAS – izvajanje programa LEADER/CLLD v programskem 
obdobju 2022 – 2027 in predstavitev dobrih praks v območju LAS po poteh dediščine od 
Turjaka do Kolpe. 

 

Gradivo za zbor članov in poverilnica za glasovanje so objavljeni na spletni strani društva 
(TUKAJ). 
 
 
Izpolnjevanje PCT pogojev glede virusa covid-19 bomo preverjali skladno z navodili NIJZ. O 
pogojih bomo prijavljene obvestili pet dni pred dogodkom.  
 
 

Zaradi lažje organizacije prosimo potrdite udeležbo do 1. 3. 2022 
(Vesna Erhart, sekretarka DRSP (info@drustvo-podezelje.si;  041 745 184). 

 
 
 
 
        Predsednik DRSP: 

Aleš Zidar 
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