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Vabilo

65. redna letna skupščina



vabi vse člane na

65. redno letno skupščino 
»Leto presenečenj!«

Skupščina bo v restavraciji kampa Šobec v Lescah v petek, 17. marca 2023, s pričetkom ob 18.30 uri.
Za udeležbo na skupščini bo potrebno predložiti člansko izkaznico z dokazilom o plačani članarini za leto 2022 ali 2023 (nalepka).

Zlatko Kavčič, predsednik



Dnevni red 65. redne letne skupščine Turističnega društva Lesce

1. Otvoritev in pozdravni nagovor predsednika društva
2. Izvolitev delovnega predsednika, zapisnikarja in overovateljev, ter verifikacijske in volilne komisije 
3. Poročilo upravnega odbora, letno poročilo in zaključni račun za leto 2022 
4. Plan za leto 2023
5. Poročilo nadzornega odbora o pregledu poslovanja Turističnega društva Lesce v letu 2022
6. Poročilo verifikacijske komisije
7. Razprava in sklepanje o poročilih za leto 2022 in planu za leto 2023 
8. Volitve v upravni odbor
9. Sprememba statuta
10. Podelitev priznanj za urejene hiše in vrtove

Več informacij je na voljo na spletni strani www.td-lesce.si 



Umetniški program
MARAAYA – Marjetka in Raay Vovk

Člana dua Maraaya spadata med najvidnejše glasbene ustvarjalce in producente pri nas. Poleg mnogih 
uspešnic, ki jih ustvarjata za druge, sta v zadnjih dveh letih s svojimi uspešnicami zapolnila del praznine v 
pop glasbi, saj je poleg redkih izvrstnih ustvarjalcev slovenskega popa, na primer Jana Plestenjaka in Nine 
Pušlar, v zadnjem desetletju pravo pomanjkanje izvajalcev tega žanra. Njune pesmi so hkrati uspešnice 
na radijskih postajah in obenem navdušujejo na Youtubu in osvajajo poslušalce s svojimi besedili in 
melodičnostjo. Marjetka in Raay sta kot glasbeni tandem Maraaya navdušila vse generacije s hiti, kot so 
1000 let, Drevo, Dobr' gre, Le ob tebi, Življenje, Sva, Obujem nove čevlje, V naju še verjamem, Here 
for You in drugimi, ki so jih poslušalci vzeli za svoje. S svojimi pesmimi in ustvarjanjem sta pustila pečat 
tudi v mnogih priljubljenih slovenskih serijah, med drugim tako poslušalci na koncertu v živo slišijo pesmi iz 
priljubljene serije Ja, Chef!, saj je prav 1000 let naslovna pesem, pesem Življenje pa ena od tistih, ki jo je 
najbolj priljubljena serija pri nas ponesla med ljudi.


