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Na podlaagi šeste alinee drugega oodstavka 25. člena Statuta Lokostrelsske zveze Slo
ovenije,
sprejettega na 24. redni seji Skuupščine, spre
emembe na 25.
2 in 31. reddni seji Skupšščine.

SKLICUJEM
3. redno se
ejo IO LZS, kii bo v torek
k, 17.03.20
020, ob 188.00 uri,
na
n lokostrels kem vadbiščču LZS Stožicce v Ljubljanii
Za sejo jee predlagan naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregleed in potrditeev dnevnega reda
2. Pregleed in potrditeev zapisnika 2. redne sejee
3. Seznanitev z dokumentom Prih
hodki in odh odki po stroškovnih messtih na dan 331.12.2019
4. Gradivva za 39. redno sejo Skup
pščine LZS
 ttč. 5 Seznanitev s Poročiilom o nadzooru nad letnim poročilom
m LZS za leto 2019 ‐ e poššta
 ttč. 6 Poročila Izvršnega odbora
o
(IO), Nadzornegaa odbora (NO
O) in Disciplinnske komisije
e (DK)
zza leto 2019
 ttč. 7 Sprejem
m letnega po
oročila za letoo 2019
 ttč. 8 Program
m dela za letto 2020
 ttč. 9 Finančn
ni načrt za le
eto 2020
 ttč. 10 Poroččilo o številčn
nem stanju reegistriranih društev/klub
d
bov in njihoviih članov 2020
5. Seznanitev z odsto
opom članice
e Sodniške koomisije
6. Seznanitev z gradivi SLOADO in
n določitev kkoordinatorjaa
7. Usklad
ditev plač zap
poslenih ‐ za
akonsko doloočena minimalna plača
8. Razno
o
 R
Račun in aneeks št. 2 za na
ajem skladiš ča LK Žalec
 K
Kandidatura za tarčno drržavno prvennstvo, 26.‐27
7.09.2020
 P
Podpis pogodbe o zaposlitvi v Slovennski vojski ‐ Gašper
G
Štrajh
har
 O
Oddaja kand
didature za organizacijo SSvetovnega tarčnega
t
pokkala ‐ odpoveed Shanghai
 K
Kongres WAE
Člane IO prosimo, daa se seje zane
esljivo udeleežite in morebitno odsotn
nost zaradi ppotrebne
sklepčno
osti pravočassno sporočite
e.
Pripravila:
Darja Ro
ožmanec

Predsednik
P
LZS:
L
Marjan Ilar, l.r.

Datum: 226.02.2020
Vabljeni::
‐

člani Izvršnega od
dbora

‐

predssednik Nadzo
ornega odbo
ora
IZVRŠNI ODBOR
e: executive@arch
e
hery‐si.org

