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VABILO
Na podlagi 20. člena Statuta Lokostrelske zveze Slovenije in
18. člena Poslovnika o delu skupščine LZS,
vabljeni na

28. redno sejo Skupščine
Lokostrelske zveze Slovenije,
ki bo v sredo, 19. 3. 2014, ob 18. uri,
v Veliki dvorani, v 15. nadstropju hotela PLAZA (pri Koloseju/BTC),
Bratislavska cesta 8, v Ljubljani.

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Imenovanje dveh overiteljev, izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske in volilne komisije
Poročilo verifikacijske komisije
Pregled in potrditev dnevnega reda
Potrditev realizacije sklepov 27. redne seje Skupščine LZS
Poročila izvršnega odbora (IO), nadzornega odbora (NO)
in disciplinske komisije (DK) za leto 2013
Sprejem letnega poročila in zaključnega računa za leto 2013
Program dela za leto 2014
Finančni načrt za leto 2014
Razrešitev dveh članov IO na podlagi njunih izstopnih izjav
Nadomestne volitve dveh članov Izvršnega odbora
Potrditev predloga Lokostrelskega etičnega kodeksa
Razveljavitev sklepa št. 22, 24. letne seje Skupščine in sklepa št. 18, 25. redne seje Skupščine LZS
Odločanje o pritožbi Marjana Podržaja na odločbo Disciplinske komisije LZS
Razno

Vse predsednike klubov pozivamo, da delegate, ki bodo na skupščini zastopali vaše klube/društva
obvestite, da bodo svoje pravice in dolžnosti na skupščini lahko izvrševali le, če se bodo - skladno z 10. čl.
Poslovnika o delu skupščine LZS - pred začetkom skupščine pri pooblaščeni osebi LZS izkazali s
pooblastilom kluba/društva.
Gradivo za Skupščino je objavljeno na spletni strani Lokostrelske zveze Slovenije na povezavi
http://www.archery-si.org/o-lzs/skupscina.
Na podlagi 4. in 6. alineje 14. člena Statuta LZS vse člane LZS pozivamo, da vložite kandidature za
nadomestna člana Izvršnega odbora. Da bo IO LZS lahko pravočasno pripravil potrebne kandidatne liste,
posredujte predloge v pisni obliki, najkasneje do 10. 3. 2014 na e-pošto: secretary@archery-si.org.

Datum: 24. 2. 2014

Predsednik LZS:
Leon Uratnik l.r.

