Poslovnik o delu skupščine ZDPS

Na podlagi 20. in 23. člena Statuta Zveze društev petanke Slovenije (z dne
05.03.2017) in v skladu s 4. členom Poslovnika o delu skupščine Zveze, je skupščina
ZDPS dne 29.03.2017 sprejela:

POSLOVNIK
o delu skupščine ZDPS
1. člen
S tem poslovnikom določamo način dela in potek skupščine Zveze društev petanke
Slovenije.
2. člen
Po statutu ZDPS, skupščino sestavljajo pooblaščeni zastopniki društev (v
nadaljevanju pooblaščenci) - pravnih oseb – s sedežem v Republiki Sloveniji, katerih
dejavnost se izvaja na območju Republike Slovenije.
Vsako društvo predstavlja en pooblaščenec, torej na skupščini lahko sodeluje z
glasovalno pravico največ toliko članov, kolikor je registriranih društev.
3. člen
Seji skupščine, brez glasovalne pravice, lahko prisostvujejo tudi gosti in predstavniki
drugih organov in organizacij.
4. člen
Skupščina je lahko redna ali izredna. Redno skupščino sklicuje predsednik ali
pooblaščen član izvršnega odbora najmanj enkrat letno. Skupščina lahko odloča tudi
korespondenčno.
Izredno skupščino se lahko skliče po sklepu izvršnega odbora, na zahtevo
nadzornega odbora ali na zahtevo tretjine pooblaščencev. Predsednik ali pooblaščen
član izvršnega odbora je dolžan sklicati izredno skupščino v roku 30 (trideset) dni po
prejemu zahteve za sklic. Če predsednik skupščine kljub temu ne skliče, jo lahko
skliče tisti, ki je podal zahtevo, mora pa predložiti tudi dnevni red z ustreznim
gradivom. Izredna skupščina odloča le o zadevah, za katere je bila sklicana.

5. člen

1

Poslovnik o delu skupščine ZDPS

Društva morajo biti seznanjena o sklicu skupščine in z dnevnim redom najmanj 14
(štirinajst) dni pred skupščino.
Skupščina je sklepčna, če je prisotna več kot polovica pooblaščencev. Če skupščina
ni sklepčna se počaka 30 minut. Po tem času je skupščina sklepčna, če so na seji
prisotni najmanj pooblaščenci tretjine društev. Skupščina praviloma odloča z javnim
glasovanjem, razen pri volitvah članov organov Zveze, kjer je glasovanje tajno,
vendar lahko skupščina s posebnim sklepom odloči, da so volitve javne. Skupščina
svoje odločitve sprejema z večino glasov prisotnih pooblaščencev.
V primerih, ko Skupščina sprejema ali dopolnjuje statut, finančni načrt in morebitno
ukinitev Zveze, je potrebna dvotretjinska (2/3) večina vseh pooblaščencev društev,
članov Zveze. Če se ugotovi, da so bili člani Zveze pravilno vabljeni in so po preteku
30 minut prisotni najmanj pooblaščenci tretjine društev, lahko Skupščina sprejema ali
dopolnjuje statut, finančni načrt in morebitno ukinitev Zveze z navadno večino glasov
prisotnih pooblaščencev.
Ostale odločitve, ki ne posegajo v Statut, finančni načrt ali obstoj Zveze, se
sprejemajo z navadno večina vseh prisotnih pooblaščencev društev, članov Zveze.
Pooblaščenci društev pri javnem glasovanju o vseh predlaganih predlogih, sklepih ali
drugih odločitvah glasujejo na način, da se opredelijo “ZA” ali “PROTI”.
6. člen
Člani organov Zveze, ki sodelujejo na seji skupščine in niso pooblaščenci, nimajo
pravice glasovanja.
7. člen
Dnevni red predlaga predsednik Zveze, v primeru njegove odsotnosti pooblaščen
član izvršnega odbora ali tisti, ki je podal zahtevo v skladu z drugim odstavkom 4.
člena Poslovnika o delu skupščine ZDPS.

8. člen
Sklicatelj skupščine predlaga dva člana verifikacijske komisije, ki pred začetkom seje
preverita prisotnost pooblaščencev in sklepčnost skupščine.
Pooblaščenci prisotnost na seji potrdijo s podpisom na listi pooblaščencev.
Verifikacijska komisija pregleda listo prisotnih pooblaščenih zastopnikov in o udeležbi
poroča skupščini.
Za vodenje skupščine in potek dela seje skupščine se iz predstavnikov društev
ZDPS, prisotnih na seji skupščine, na predlog sklicatelja skupščine izvolijo naslednji
delovni organi:
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predsednik in dva člana delovnega predsedstva
volilna komisija (če so na dnevnem redu volitve) v sestavi predsednik in
dva člana
zapisnikar

Delovni organi seje skupščine so izvoljeni, če dobijo večino glasov pooblaščencev,
prisotnih na seji skupščine. Volitve delovnih organov skupščine so javne, razen če
skupščina ne določi drugače.
9. člen
Skupščina potrdi predlagani dnevni red z večino glasov prisotnih pooblaščencev.
Dnevni red na redni skupščini se na predlog enega ali več pooblaščencev lahko
dopolni oz. spremeni z javnim glasovanjem in sprejetjem z večino glasov prisotnih
pooblaščencev.

10. člen
Delovno predsedstvo vodi sejo skupščine po sprejetem dnevnem redu tako, da:
a) prehaja od točke do točke dnevnega reda
b) daje besedo razpravljavcem po vrstnem redu prijavljanja - vsak razpravljavec
se mora k obravnavi točke predhodno prijaviti delovnemu predsedstvu
skupščine - in po lastni presoji lahko razpravljavcu besedo tudi odvzame. Vsak
udeleženec skupščine ima pri posamezni točki dnevnega reda pravico enkrat
razpravljati (razprava traja do 3 minute) in pravico do odgovorov na vprašanja
in pripombe
(replika traja do 1 minute)
c) ob vsaki točki dnevnega reda, razen točki razno, oblikuje sklepe in jih predlaga
v sprejem
11. člen
Ob neupoštevanju določil tega poslovnika ima predsednik delovnega predsedstva
pravico udeležencu skupščine izreči opomin, ob drugem neupoštevanju poslovnika
pa odstraniti s seje skupščine.

12. člen
O poteku seje skupščine se vodi zapisnik, ki vsebuje:
 čas in kraj seje
 delovno predsedstvo
 udeležbo pooblaščencev in vabljenih gostov
 dnevni red seje
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imena in priimke uvodničarjev in razpravljavcev ter vsebino razprave
predložena gradiva in dokumente, ki so bili podloga za obravnavo
posameznih točk dnevnega reda
stališča, sklepe in priporočila, sprejeta na seji
ločena mnenja pooblaščenca, če tako zahteva
overitev zapisnika

Udeleženci seje lahko uvod, razprave ali izjave, ki so navedene v zapisniku,
redakcijsko popravijo, ne smejo pa jih vsebinsko spreminjati.
Zapisnik seje se objavi na uradni spletni strani ZDPS.
Izvirni zapisnik s celotno dokumentacijo se hrani v arhivu ZDPS kot dokument trajne
vrednosti.
Predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar in overovatelja podpisujejo zapisnik
seje skupščine.
13. člen
Kadar je na programu volilna seja skupščine, se upoštevajo naslednja pravila:
I.
Za izvedbo volitev skupščina imenuje tričlansko volilno komisijo. Volilna komisija
opravi vsa potrebna organizacijska in tehnična opravila za volitve in izvede volitve.
Po opravljenih volitvah poroča seji skupščine o rezultatih volitev.
II.
Skupščina voli po naslednjem vrstnem redu:
1. predsednika ZDPS (pred volitvami se kandidati za predsednika predstavijo s
kratkimi obrazložitvami programske osnove - predstavitev je omejena na 10 min.)
2. štiri člane nadzornega odbora (ki na prvi seji med seboj izvolijo predsednika)
3. predsednika in tri člane disciplinske komisije
Pred vsakimi volitvami verifikacijska komisija ugotovi prisotnost pooblaščencev.
III.
Volitve predsednika ZDPS:
Volitve predsednika ZDPS so praviloma tajne. Pooblaščenci pa se lahko z navadno
večino odločijo za javni način glasovanja.
Vsi predlagani kandidati so navedeni po abecednem vrstnem redu. Za predsednika
je izvoljen kandidat, ki prejme navadno večino volilnih glasov. Izvoljeni predsednik
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mora v roku 30 dni po izvolitvi poslati v presojo društvom članom ZDPS seznam
članov izvršnega odbora, tekmovalno registracijske komisije in sodniške komisije.
Društva v roku 8 dni korespondenčno potrdijo kandidate. V kolikor društvo v roku ne
pošlje odgovora, se smatra, da se s predlaganimi kandidati strinja. Posamezni
kandidat je sprejet, če je potrjen z večino glasov društev.
IV.
V primeru, da v prvem krogu volitev predsednika noben od kandidatov ne prejme
zadostnega števila glasov prisotnih pooblaščencev, se izvede drugi krog volitev, po
istem principu kot prvi krog.
V drugi krog volitev se uvrstita kandidata, ki sta v prvem krogu prejela največ glasov.
V primeru, da v prvem krogu prejme več kandidatov enako število glasov, ki jih
uvrščajo na prvo mesto, se le-ti vsi uvrstijo v drugi krog volitev.
V primeru, da tudi v drugem krogu glasovanja nobeden od kandidatov ne prejme
navadne večine glasov prisotnih pooblaščencev, se smatra, da predsednik ZDPS ni
bil izvoljen.
V primeru, da predsednik ni izvoljen, skupščina izmed svojih članov izvoli vršilca
dolžnosti predsednika, ki je zadolžen za sklic izredne volilne skupščine za izvolitev
predsednika in drugih organov skupščine. Izvede se nov kandidacijski postopek,
izredna volilna skupščina pa mora biti sklicana najkasneje v roku treh mesecev.
14. člen
O vseh možnih spornih zadevah, ki bi lahko nastale v proceduralnem smislu na seji
skupščine, odloča skupščina takoj z javnim glasovanjem.
15. člen
Ta poslovnik začne veljati z dnem sprejema na skupščini Zveze.

Ljubljana, 29.03.2017

Predsednik ZDPS
Dušan Gorše
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