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Vabilo

63. redna letna skupščina



vabi vse člane na

63. redno letno skupščino » Čas negotovosti!«
Skupščina bo potekala preko svetovnega spleta v PETEK, 26. marca 2021, s pričetkom ob 18:00 uri.

Povezava za prijavo na svetovnem spletu – aplikacija zoom:

https://arnes-si.zoom.us/j/96488469479
Za udeležbo na spletno skupščino je potrebna prijava z delujočo kamero in mikrofonom.

Za registracijo udeležbe na spletu pripravite člansko izkaznico z dokazilom o plačani članarini za leto 2020 ali 2021 (nalepka)!

Predsednik 
Zlatko Kavčič



Predlagamo naslednji dnevni red:

1. Otvoritev in pozdravni nagovor predsednika društva

2. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overovateljev, ter verifikacijske in volilne komisije 

3. Potrditev poslovnika o delu skupščine

4. Poročilo upravnega odbora o poslovanju TD Lesce in zaključni račun za leto 2020 

5. Poročilo nadzornega odbora o poslovanju TD Lesce v letu 2020

6. Plan za leto 2021

7. Poročilo verifikacijske komisije

8. Razprava in sklepanje o poročilih za leto 2020 in planu za 2021

9. Volitve v upravni odbor

10. Podelitev priznanj za urejene hiše in vrtove



Navodilo za prijavo in sodelovanje na skupščini

Zaradi Covid omejitev, ki jih predstavljajo predpisi o prepovedi zbiranja več kot 10 ljudi na istem mestu, ni možno organizirati 
skupščine na običajen način. Zato sklicujemo skupščino na način, ki je v sedanjih razmerah še možen, to je izvedba skupščine preko 
svetovnega spleta. 

Preko svetovnega spleta se lahko prijavite tako, da v spletni brskalnik ali neposredno v aplikacijo Zoom vpišete povezavo, ki je 
navedena na tretji strani tega vabila. Pogoj za sodelovanje na spletni skupščini je predložitev članske izkaznice s plačano članarino za 
leto 2020 ali 2021, zato jo imejte pripravljeno preden se boste prijavili za udeležbo. Ker bo verjetno postopek registracije udeležencev 
potekal nekaj dalj časa bo možnost prijave odprta od 17. ure dalje. Prosimo, da prijavo na spletu opravite takoj, ko bo to možno. 

Seznanitev z gradivi, ki bodo obravnavana na skupščini:

Za vse točke dnevnega reda bodo gradiva s predlogi sklepov objavljena na spletni strani Turističnega društva Lesce www.td-lesce.si, 
kjer si jih lahko ogledate od 21.3.2021 dalje.


