
 
 
 
Předłoha čo. ZP 106/2020 
za 17. (rjadne) posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny 
dnja 18.09.2020 w Lubinje 

 
Zapodaćel předłohi:    prezidij zwjazkoweho předsydstwa na namjet 
      wuběrka za politiske a prawniske naležnosće 
  
Awtor předłohi:    Marko Kowar 
 
Nastupa (předmjet wuradźowanja): změnu wustawkow Domowiny - doskónčny 

naćisk jako doporučenje na 20. hłownu 
zhromadźiznu Domowiny dnja 27.03.2021 

 
Slěd wobjednanja předmjeta předłohi: 
 

gremij resp. organ 
Domowiny 

datum  wuslědk wuradźowanja resp. doporučenje 

19. hłowna 
zhromadźizna 

30.03.2019 nadawk za wustawkowu diskusiju w předpolu 20. 
(wólbneje) hłowneje zhromadźizny 

zwjazkowe 
předsydstwo 

06.09.2019 postajenje časoweho wotběha wustawkoweje diskusije 

wuběrk za politiske 
a prawniske 
naležnosće 

16.10.2019 wobjednanje naćiska za změnu wustawkow a 
zapodaće předłohi do prezidija za ZP 

Prezidij  19.11.2019 diskusija namjeta a wróćostajenje, namołwa k 
zapodaću namjetow/temow 

zwjazkowe 
předsydstwo 

29.11.2019 namjet za temy k aktualizowanju wustawkow / 
naprašowanje k dalšim namjetam a pokiwam za 
trěbne změny w župach a čłonskich 
towarstwach/zwjazkach hač do 31.12.2019 

prezidij 29.01.2020 naćisk změnjenych wustawkow na zakładźe přidźěła 
wuběrka za diskusiju w župach 
a čłonskich towarstwach/zwjazkach jako doporučenje  
za ZP  

zwjazkowe 
předsydstwo 

28.02.2020 žane wobzamknjenje, dokelž njebě ZP 
wobzamknjenjakmane / doporučenje, naćisk 
wustawkow bjeztoho do župow a 
towartswow/zwjazkow dać / rozsud  
dnja 24.04.2020 nachwatać 

prezidij 10.06.2020 bjerje mjezystaw wustawkoweje diskusije na wědomje 
a namjetuje schwalenje doskónčneho naćiska na 
posedźenju ZP dnja 18.09.2020 

zwjazkowe 
předsydstwo 

19.06.2020 nachwatanje rozsuda z dnja 28.02.2020 

wuběrk zapolitiske 
a prawnsike 
naležnosće 

24.06.2020 wobjednanaje pokiwow ze župow a čłonskich 
towarstwow/zwjazkow - zestajenje doskónčneho 
naćiska, kotryž so prawiznikej k pruwowanju přepoda  

prezidij 02.09.2020 doporučenje ke schwalenju w ZP 



 
 
Namjet za wobzamknjenje: 
 
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje: 
 
Zwjazkowe předsydstwo doporuči delegatam 20. (wólbneje) hłowneje zhromadźizny 
Domowiny dnja 27.03.2020 schwalenje změny wustawkow Domowiny na zakładźe 
doskónčneho naćiska wuběrka za politiske a prawniske naležnosće. 
 

 
datum: 02.09.2020    ………………………………. 
      podpismo zapodaćela 
 
 
Financne wuskutki wobzamknjenja: kóšty za notarielne přizjewjenje změnjenych wustawkow 
     pola registroweho sudnistwa 
 
Financujomnosć je so pruwowała:    (datum a podpismo referenta resp. jednaćela) 
 
 
 
Wuslědk wothłosowanja: 
 
za namjet:   přećiwo namjetej:        hłosawzdaće/a: 


