
 
 

 
 

   Na podlagi Statutarne pogodbe Zveze društev general Maister je na predlog 8. upravnega 
odbora ZDGM z dne……….., 16. skupščina ZDGM dne…………… sprejela naslednji 
 
 

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE ZVEZE DRUŠTEV GENERAL MAISTER 
 
 

1. člen 
(splošne določbe) 

 
(1) Skupščina Zveze društev general Maister (v nadaljevanju skupščina)  je v najvišji organ 
Zveze društev general Maister (v nadaljevanju ZDGM). Skupščino sestavljajo vsi funkcionarji 
ZDGM in po trije delegati, delegirani iz vsakega člana (v nadaljevanju društva) ZDGM, vsi s 
pravico glasovanja. Na zasedanje skupščine se vabi tudi zainteresirana javnost. 

 
(2) S tem poslovnikom skupščina določa način svojega dela, zlasti: 

• javnost dela, 

• priprave na skupščino, 

• potek dela na skupščini, 

• odločanje, 

• volitve, 

• vodenje zapisnika. 
 
 

2. člen 
(javnost dela) 

 
(1) Delo skupščine je javno. Javnost dela je zagotovljena s tem, da je skupščina dostopna 
vsem funkcionarjem in delegatom, ki jih določijo člani ZDGM (v nadaljevanju glasovalni 
upravičenci) ter ostalim vabljenim. Glasovalni upravičenci so preko obvestil ZDGM obveščeni 
o kraju in času sklica skupščine, predlogu dnevnega reda skupščine, gradivu, ki se bo na 
skupščini obravnavalo, ter o sprejetih sklepih in stališčih skupščine preko vpogleda v 
zapisnik skupščine. Obvestilo o času in kraju sklica skupščine mora biti objavljeno tudi na 
spletni strani ZDGM.  
 
(2) Za zagotavljanje javnosti dela skupščine sta odgovorna predsednik ZDGM in generalni 
sekretar ZDGM. 
 
 

3. člen 
(priprave na skupščino) 

 
(1) V priprave za skupščino spada zlasti: 

• določitev časa in kraja skupščine, 

• oblikovanje predloga dnevnega reda skupščine, 

•  priprava gradiv za skupščino, 

• razpošiljanje vabil in gradiva za skupščino. 
 

(2) Čas in kraj sklica skupščine določi UO ZDGM in sicer vsaj 60 dni pred njenim pričetkom, 
kar ne velja za izredne skupščine. UO ZDGM hkrati objavi javni poziv društvom za podajanje 
predlogov za obravnavo na skupščini. 
 
(3) Društva podajo predloge tem za obravnavo na skupščini do najkasneje 30 dni pred 
datumom skupščine. Predlog za obravnavanje na skupščini mora predlagatelj nasloviti na 
predsednika ZDGM. 



 
 

 
 

 
(4) Predlog za obravnavo na skupščini mora predlagatelj pripraviti tako, da je kratek in da je 
iz njega razvidno bistvo. Predlog mora vsebovati tudi predlog sklepa, nosilce naloge in rok 
izvršitve. Če je več variantnih predlogov, morajo biti vsi navedeni. Predlogi morajo biti 
pripravljeni tako, da so iz njih razvidne možne posledice in finančne obremenitve. Če je 
predlog oziroma gradivo obsežnejše, mora biti priložen še kratek izvleček. 
 
(5) Ko predsednik ZDGM prejme predlog in gradivo za obravnavo na skupščini, ugotovi ali le-
ta spada v pristojnost skupščine in ali je gradivo pripravljeno tako, kot določa ta poslovnik. 
Če ugotovi, da posamezni predlog ali del predloga ni dovolj dokumentiran ali strokovno ni 
razumljivo obrazložen, zahteva od predlagatelja, da ga v določenem roku dopolni. Če 
predlagatelj tega ne stori, se predlog zavrne. 
 
(6) Do predlogov za obravnavo na skupščini se opredeli predsedstvo ZDGM, o njihovi 
uvrstitvi na dnevni red skupščine pa odloča UO ZDGM. 
 
(7) Predsednik ZDGM skliče skupščino in o tem obvesti društva najkasneje 10 dni pred 
datumom skupščine. Skupaj s sklicem in vabilom objavi dnevni red, gradivo in predloge 
sklepov, da društva določijo delegate in do prejetega gradiva zavzamejo stališče. 
 
(8) Pisna dopolnila na predloge sklepov se vlagajo najkasneje 6 dni pred skupščino. Do 
dopolnil se opredeli predsedstvo ZDGM in o sprejetih dopolnilih in stališčih najkasneje 3 dni 
pred skupščino obvesti društva. 
 
 

4. člen 
(potek dela na skupščini) 

 
(1) Udeleženci skupščine pred začetkom skupščine na vhodu prijavijo svojo udeležbo, o 
čemer se vodi posebna evidenca glasovalnih upravičencev in ostalih vabljenih. 

 
(2) Skupščino prične predsednik ZDGM. Če je predsednik ZDGM zadržan, začne skupščino 
podpredsednik ZDGM, ki ga določi predsednik ZDGM. 
 
(3) Predsednik ZDGM pred prehodom na dnevni red pozdravi udeležence skupščine, poda 
kratko poročilo v zvezi z zasedanjem skupščine, podeli morebitna priznanja ZDGM oz. 
zahvale ter pozove vabljene goste k pozdravni besedi. 
 
(4) Po uvodnem delu predsednik ZDGM predlaga izvolitev delovnega predsedstva skupščine 
(v nadaljevanju DP), zapisnikarja, dveh overiteljev zapisnika in verifikacijske komisije. 
 
(5) Predstavnik verifikacijske komisije poda poročilo o sklepčnosti skupščine. Skupščina je 
sklepčna, če je prisotna vsaj polovica glasovalnih upravičencev. V kolikor to ni zagotovljeno , 
je skupščina sklepčna pol ure po napovedanem času za začetek zasedanja. 
 
(6) Po ugotovitvi sklepčnosti predsednik DP predlaga skupščini sprejem dnevnega reda. 
 
(7) Po sprejetju dnevnega reda skupščina preide na obravnavanje posameznih sprejetih točk 
dnevnega reda po vrstnem redu. Med skupščino se lahko spremeni vrstni red točk dnevnega 
reda, če za to obstaja upravičen razlog in če skupščina tako sklene. 
 
(8) Poročilo k posameznim točkam dnevnega reda poda poročevalec, ki v uvodu povzame 
bistvo obravnavanega gradiva, navede odprta vprašanja in predlaga sklepe. Ko poročevalec 
konča poročilo, odpre predsednik DP razpravo. Skupščina lahko s sklepom odloči, da 
podajanje poročila ni potrebno, ker je bilo gradivo predhodno že posredovano glasovalnim 
upravičencem.   



 
 

 
 

 
(9) Predsednik DP daje besedo razpravljavcem po vrstnem redu, kot so se z dvigom rok 
prijavili za razpravo. 
 
(10) Razpravljavec lahko razpravlja na skupščini pri vsaki točki dnevnega reda, vendar 
največ 5 minut. Govoriti mora o vprašanjih, ki so povezana s točko dnevnega reda. 
 
(11) Če razpravljavec želi, da skupščina o njegovih predlogih glasuje, mora DP predložiti 
besedilo predlaganih sklepov v pisni obliki. Pred glasovanjem se mora poročevalec opredeliti 
do predlaganih sklepov. 
 
(12) Če se razpravljavec oddalji od vprašanja, ki je na dnevnem redu, ga mora predsednik 
DP opozoriti, naj se drži dnevnega reda. Če se razpravljavec tudi po drugem opominu ne drži 
dnevnega reda, mu lahko predsednik DP odvzame besedo. 
 
(13) Predsednik DP lahko k razpravi pozove tudi koga drugega od udeležencev skupščine in 
zaključi obravnavo, ko ugotovi, da ni več razpravljavcev. 
 
(14) Če je glasovalni upravičenec opozoril na proceduralno kršitev, mu mora predsednik DP 
takoj omogočiti besedo, da utemelji svoje stališče. 
 
(15) Na predlog predsednika DP ali posameznega glasovalnega upravičenca lahko 
skupščina sklene: 

• da se razpravlja o več točkah dnevnega reda skupaj, če so te točke med seboj 

povezane, 

• da se razprava o posameznem vprašanju z dnevnega reda konča tudi prej, preden so 
o njem govorili vsi razpravljavci, če je vprašanje dovolj razčiščeno in se lahko o njem 
odloči. 
 

(16) Predsednik DP lahko skupščino prekine in določi, kdaj in kje se bo nadaljevala. 
Predsednik DP prekine skupščino, če se ne morejo rešiti vsa vprašanja, ki so na dnevnem 
redu, zaradi potrebnega odmora, zato da se opravijo potrebna posvetovanja in v drugih 
primerih, kadar skupščina tako sklene. 
 
(17) Predsednik DP zaključi skupščino, ko so izčrpane vse točke dnevnega reda. 
 
 

5. člen 
(vzdrževanje reda na skupščini) 

 
(1) Predsednik DP skrbi za red na skupščini. Za kršitev reda sme uporabiti naslednja ukrepa: 

• opomin, 

• odvzem besede. 
 

(2) Opomin se izreče glasovalnemu upravičencu ali drugi osebi, ki s svojim obnašanjem, 
govorjenjem, čeprav mu predsednik DP ni dal besede, poseganjem v besedo razpravljavcem 
ali s podobnim ravnanjem krši red in določbe tega poslovnika.  
 
(3) Odvzem besede se izreče glasovalnemu upravičencu ali drugi osebi, ki krši red v smislu 
drugega odstavka tega člena in je bil na to že dvakrat opozorjen. 
 
(4) Udeleženec skupščine, zoper katerega je uporabljen kakšen ukrep, ima pravico pojasniti 
svoje ravnanje v času največ dveh minut. O tem ukrepu se obvesti  društvo oz. organ, ki ga 
predstavlja. 
 



 
 

 
 

(5) Če predsednik DP ne more z rednimi ukrepi ohraniti reda na skupščini, odredi kratko 
prekinitev. Če tudi v nadaljevanju skupščine ni mogoče ohraniti reda, predsednik DP po 
sklepu DP skupščino zaključi. 
 
 

6. člen 
(odločanje) 

 
(1) Skupščina odloča z navadno večino glasov vseh navzočih glasovalnih upravičencev 
razen če je z zakonom ali pravili ZDGM določeno, da je za odločitev potrebna posebna 
večina ali soglasje vseh glasovalnih upravičencev. 
 
(2) Glasovalni upravičenec ima pravico pred glasovanjem obrazložiti svoje stališče in 
pojasniti, kako bo glasoval. 
 
(3) Pred glasovanjem objavi predsednik DP oblikovan predlog sklepa. Če je o posameznem 
vprašanju predlaganih več različnih sklepov, skupščina najprej glasuje o predlogu sklepa 
poročevalca. Sprejet je predlog, ki je dobil potrebno večino glasov. 
 
(4) Glasovalni upravičenci glasujejo tako, da se izjavijo za predlog ali proti predlogu. 
Glasovanje je praviloma javno in se opravi z dvigom rok. 
 
(5) Tajno glasovanje se izvede na zahtevo vsaj ene tretjine prisotnih glasovalnih 
upravičencev. Tajno glasovanje se opravi z glasovnicami z obkrožanjem besed »za« ali 
»proti«. Rezultat glasovanja ugotovi verifikacijska komisija. Po končanem glasovanju obvesti 
predstavnik verifikacijske komisije skupščino o izidu glasovanja. 
 
(6) Če je število glasov »za« in število glasov »proti« enako, predlog ni izglasovan. Na 
predlog glasovalnega upravičena lahko skupščina odloči ali se o predlogu glasuje ponovno. 
Če gre za nujno zadevo v zvezi s poslovanjem, mora skupščina sprejeti začasni sklep o 
rešitvi tega vprašanja. 
 
(7) Izid glasovanja razglasi predsednik DP. 
 
 

7. člen 
(volitve) 

 
(1) Volitve predsednika ZDGM, podpredsednikov ZDGM, generalnega sekretarja, zakladnika 
in članov nadzornega odbora ZDGM se opravi na predlog komisije za pripravo volitev, ki jo 
imenuje UO ZDGM. 
 
(2) Volitve predsednika ZDGM, podpredsednikov ZDGM, generalnega sekretarja in 
zakladnika se opravijo na podlagi enotne kandidatne liste skladno s 6. členom tega 
pravilnika. 
 
(3) Za člane NO ZDGM se opravi poimensko glasovanje skladno s 6. členom tega pravilnika.  
 
(4) Če je enotnih kandidatnih list več in nobena lista ne dobi potrebne večine, se volitve 
ponovijo z dvema listama, ki sta dobili največ glasov. 
 
(5) Volitve se ponovijo tudi, če sta listi dobili enako število glasov. 
 
(6) Izvoljeni so tisti kandidati za člane nadzornega odbora ZDGM, ki so dobili največje število 
glasov.  
 



 
 

 
 

(7) Rezultat volitev razglasi predsednik DP. 
 
(8) Če na redni volilni skupščini ni izvoljen edini kandidat oziroma nobeden od kandidatov za 
predsednika ZDGM, se podaljša mandat vseh organov ZDGM najdlje za 1 leto.  
 
 

8. člen 
(vodenje zapisnika na skupščini) 

 
(1) O delu na skupščini se piše zapisnik. Zapisnik piše zapisnikar. Potek seje se elektronsko 
snema. Zapisnik podpišejo predsednik DP, dva overovatelja zapisnika in zapisnikar. 
 
(2) Zapisnik mora vsebovati zlasti: 

• navedbo časa in kraja skupščine, 

• ime in priimek predsednika DP oz. predsedujočega, ki je vodil skupščino ter članov 
DP, imena in priimke navzočih glasovalnih upravičencev ter spisek odsotnih, 

• imena in priimke ostalih vabljenih, ki so se skupščine udeležili, 

• ugotovitev, da je skupščina sklepčna, 

• dnevni red skupščine, 

• sprejete sklepe in podatke o izidu glasovanja o posameznih vprašanjih, 

• čas prekinitve oziroma zaključka skupščine, 

• podpis predsednika DP, dveh overovateljev zapisnika in zapisnikarja ter žig. 
 

(3) Zapisnik mora biti napisan najkasneje v roku 20 dni po skupščini, overovatelja pa ga 
morata overoviti v petih dneh po prejemu. 
 
(4) Zapisnik se posreduje funkcionarjem ZDGM in društvom. Obravnavati ga mora Upravni 
odbor ZDGM ter pristopiti k izvršitvi sklepov. 
 
(5) Funkcionarji ZDGM in društva imajo v roku 15 dni pravico dati pisne pripombe na zapisnik 
skupščine ZDGM, ki jih pošljejo UO ZDGM. UO ZDGM obravnava pripombe k zapisniku in 
zavzame o njih stališče ter o tem obvesti predlagatelja. 
 
(6) Izvirni zapisnik in elektronski posnetek skupščine s celotno dokumentacijo se hrani v 
arhivu kot dokument trajne vrednosti. Za hrambo in arhiviranje skrbi generalni sekretar 
ZDGM. 
 
 

9. člen 
(sklic izredne skupščine) 

 
Izredno skupščino lahko skliče UO ZDGM najkasneje v 14 dneh po podani pobudi. 
 
 

10. člen 
(končne določbe) 

 
(1) Ta poslovnik začne veljati takoj, ko ga sprejme skupščina. 
 
(2) S sprejetjem tega poslovnika preneha veljati do sedaj veljavni poslovnik o delu skupščine 
in ostala navodila, ki so vezana na delo skupščine. 
 
 
Datum:…………………… 
 



 
 

 
 

 
Predsednik delovnega predsedstva                                                   Predsednica ZDGM 

skupščine ZDGM                                                                          mag. Lučka Lazarev Šerbec 


