
 
 

ZVEZA POLICIJSKIH VETERANSKIH DRUŠTEV SEVER 

 
Na podlagi 36. člena in v zvezi s 24. členom Statuta Zveze policijskih veteranskih društev 

Sever je Upravni odbor Zveze policijskih veteranskih društev Sever na svoji 18. seji dne 22. 

11. 2017 sprejel 

 
 

P O S L O V N I K  

o delu skupščine 
 

 

I. SEJA SKUPŠČINE 

 

1. člen 

 

Poslovnik ureja vodenje seje skupščine Zveze policijskih veteranskih društev Sever (v 

nadaljevanju: ZPVDS), njeno sestavo, način glasovanja, sprejemanje sklepov in volitve. 

 

2. člen 

 

Vsaka članica ZPVDS (v nadaljevanju: PVDS) za zasedanje skupščine določi deset  

delegatov z glasovalno pravico. 

  

Seje skupščine se smejo brez glasovalnih pravic udeležiti tudi drugi člani PVDS, vabljeni 

gosti in predstavniki javnosti. 

 

3. člen 

 

Sejo skupščine praviloma začne predsednik ZPVDS, ki nato vodi delo, dokler skupščina ne 

izvoli delovnega predsedstva. 

 

Predsednik ZPVDS predlaga organe skupščine: 

 

- tri člane delovnega predsedstva,  

- zapisnikarja 

- dva overiteljev zapisnika,  

- verifikacijsko komisijo,  

- ob volitvah tudi volilno komisijo in 

- po potrebi še druge organe. 

 

4. člen 

 

Skupščina je sklepčna, če je ob predvidenem začetku seje navzočih več kot polovica 

delegatov. 

 

Če takrat ni sklepčna, se začetek seje odloži za trideset minut, nato pa skupščina veljavno 

sklepa, če je navzoča več kot ena tretjina delegatov. 

 

Če tudi po preteku tridesetih minut sklepčnost ni dosežena, se skupščina ponovno skliče čez 

trideset dni. Če sklepčnost v smislu drugega odstavka tega člena niti takrat ni zagotovljena, 

je skupščina sklepčna, če je navzočih najmanj dvajset delegatov.  

 



 
 

 

Sklepčnost ugotavlja verifikacijska komisija na podlagi prijavnic, ki jih dostavijo delegacije 

PVDS pred sejo skupščine in o ugotovitvah poroča na seji skupščine. 

 

5. člen 

 

Skupščina sprejema sklepe z večino glasov navzočih delegatov. 

 

Če skupščina odloča o spremembi statuta ali o prenehanju delovanja ZPVDS, morata za to 

glasovati najmanj dve tretjini navzočih delegatov.  

 

Glasovanje je praviloma javno, skupščina pa lahko na sami seji določi, da se o posamezni 

točki dnevnega reda glasuje tudi tajno.  

 

V kolikor je za posamezno vprašanje podanih več predlogov sklepov, skupščina najprej 

odloča o predlogu upravnega odbora, nato o predlogu predsednika ZPVDS in nato po 

vrstnem redu podajanja predlogov. 

 

6. člen 

 

Delovno predsedstvo vodi sejo skupščine po sprejetem dnevnem redu. 

 

Pri posameznih točkah dnevnega reda predsednik delovnega predsedstva da besedo naprej 

poročevalcu, ki ga je določil UO ZPVDS in nato delegatom po vrstnem redu prijave k besedi. 

Drugim prisotnim da besedo praviloma po zaključku razprave delegatov. 

 

Delovno predsedstvo lahko razpravo časovno omeji. 

 

7. člen 

 

O delu skupščine zapisnikar napiše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega 

predsedstva, oba overitelja in zapisnikar. 

 

V zapisniku označi čas in kraj seje skupščine, število prisotnih delegatov, udeležbo vabljenih 

gostov, dnevni red seje, izvoljene organe skupščine, povzetek razprave pri posameznih 

točkah dnevnega reda, sprejete sklepe in dokumente, če so priloga k zapisniku.  

 

 

II. VOLITVE 

 

8. člen 

 

Postopek volitev vodi volilna komisija, ki jo zastopa njen predsednik. 

 

O svojem delu komisija piše zapisnik, v katerem označi čas in kraj volitev, sestavo komisije, 

število delegatov na skupščini in število tistih, ki so pristopili k volitvam, navede rezultate 

volitev za posamezne funkcije, ki se volijo, število neveljavnih glasov za posamezne funkcije 

in ostale pomembne ugotovitve v zvezi z volitvami.  

 

Zapisnik podpišejo vsi člani komisije, zatem pa ga predsednik komisije skupaj z volilnimi 

listi izroči predsedniku delovnega predsedstva in predstavlja gradivo skupščine. 

 

9. člen 

 

Za vodenje evidence delegatov, ki bodo glasovali, komisija uporablja prijavnice delegacij 

PVDS in nanje označi prevzem glasovalnega lista. 

 



 
 

10. člen 

 

Na volilnem listu se pri vsaki funkciji navede, koliko kandidatov se voli in način volitev. 

 

Če je za posamezno funkcijo predlagan le en kandidat, je izvoljen, če je prejel več kot 

polovico glasov navzočih volivcev, za katere se štejejo tisti, ki so oddali veljaven volilni list. 

 

Če je za posamezno funkcijo predlaganih več kandidatov, so izvoljeni tisti, ki so prejeli večje 

število volilnih glasov navzočih volivcev. 

 

Če imata dva ali več kandidatov enako število volilnih glasov in zaradi tega ni možno izvoliti 

predvideno število posameznih funkcij na volilnem listu, volilna komisija določi izvoljenega 

kandidata z žrebom. 

 

11.  člen 

 

Volilni list je v celoti neveljaven, če je: 

 

- pri vseh funkcijah obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, ali 

- volilni list popravljen ali prečrtan tako, da ni možno ugotoviti volje volivca. 

 

Volilni list je neveljaven le pri posamezni funkciji, če je: 

 

- obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, ali  

- volilni list pri posamezni funkciji popravljen ali prečrtan tako, da ni možno ugotoviti 

volje volivca. 

 

12. člen 

 

Ugovore na potek ali rezultat volitev, ki so lahko podani le do konca skupščine, proučita 

skupaj volilna komisija in delovno predsedstvo ter poročata skupščini, da odloči glede na 

posamezne ugotovitve oziroma predloge. 

 

13. člen 

 

Ta poslovnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme Upravni odbor ZPVDS. 

 

 

 

 

         dr. Tomaž ČAS 

                      PREDSEDNIK 

 


