
Na podlagi Statutarne pogodbe Zveze dru5tev general tt/laister je na predlog 12. seje
upravnega odbora ZDGIVI z dne 7.3.2022, 17. skup5dina ZDGM dne 26. 3.2A22 sprejela
naslednji

POSLOVNIK O DELU SKUPSCiNE ZVEZE DRUSTEV GENERAL MAISTER

1. 6len
(sploine doloEbe)

(1) Skup5eina Zveze dru5tev general Maister (v nadaljevanju skupSdina) je najviSji organ
Zveze dru5tev general ltlaister (v nadaljevanju ZDGIVI). Skup5iino sestavljajo vsi funkcionarji
ZDGI\ll in po dva delegata, delegirana iz vsakega 6lana ZDGIU (v nadaljevanju druitva), vsi s
pravico glasovanja (v nadaljevanju glasovalni upravidenci). Na zasedanje skup5dine se vabi
tudi zainteresirana javnost.

(2) S tem poslovnikom skup5dina doloda naein svojega dela, zlasti:
o javnost dela,
. priprave na skupidino,
r potek dela na skup56ini,
o odloeanje,
r volitve,
r vodenje zapisnika.

2. 6len
fiavnost dela)

(1) Delo skupSdine je javno. Javnost deta je zagotovljena s tem, da je skup$dina dostopna
vsem glasovalnim upravi6encem ter ostalim vabljenim. Glasovalni upraviEenci so preko
obvestil ZDGM obve5deni o kraju in dasu sklica skupSeine, predlogu dnevnega reda
skup5dine, gradivu, ki se bo na skup56ini obravnavalo, ter o sprejetih sklepih in stali5dih
skup5dine preko vpogleda v zapisnik skup5dine. Obvestilo o dasu in kraju sklica skup5dine
mora biti objavljeno tudi na spletni strani ZDGM.

(2) Za zagotavljanje javnosti dela skup5cine sta odgovorna predsednik ZDGM in generalni
sekretar ZDGIU"

3.6len
(priprave na skup6dino)

(1) V priprave za skup5dino spada zlasti:
o dolocitev 6asa in kraja skup5cine,
. oblikovanje predloga dnevnega reda skup5dine,
. priprava gradiv za skup56ino,
. razpo5iljanje vabil in gradiva za skup5dino.

(2) eas in kraj sklica skup5cine dolodi UO ZDGM in sicer vsaj 60 dni pred njenim pricetkom,
kar ne velja za izredne skupScine. UO ZDGIVI hkrati objavijavni poziv dru5tvom za podajanje
predlogov za obravnavo na skupicini.



(3)Druも tva podalo predloge tern za ObravnavO na skupも ёini dO nalkasne」 e 30 dni pred
daturnorYl skupも こine.Predio9 Za obravnavatte na skupSё ini rnOra predlagatelj nas10viti na
predsednika ZDG!VI.

(4)IDred109 za Obravnavo na skupも ёini rrlora predlagateli pripraviti tak。 ,da je kratek in da je
iZ nle9a raζ VidnO biStVO・  Pred109 nlOra VSebOVati tudi pred109 Sklepa, nOSilCe na10ge in rOk

iZV「もitVe.Ce ie Veё  Variantnih pred109ov, rnorajo biti vsi navedeni.l⊃ redlogi rr10ra10 biti
pripraVljeni takO, da SO iZ nilh raZVidne rnOttne pOsledice ln finanこ ne obrer¥lenitve.C)e ie
predlo9 0Zirorna gradivo obsettnejも e,nlora biti pr‖ o芝enも e kratek izvleё ek.

(5)Ko predsednik ZE)GλД preinle predlog in gradivo za obravnavO na skupも ёini,u90tovi ali le¨

り
Spada V priStOinOSt Skupも ёine in a‖ je gradlVO prlpraVllenO takO】 kOt doloё a ta poslovniに

(1)e ugotovil da posanlezni pred10g ali del predloga nl dOvOlj dokurnentiran ali strokovno ni

raZulη ljiV0 0braZ10乏 en, ZahteVa Od predlagatella, da ga V dO10ё enertn roku dopolni.Ce
predlagateli tega ne StOri,Se pred10g ZaVrne.

(6)[)O pred10gOV Za ObraVnaVO na Skupも ёini Se Opredeli predsedstvo ZIDGM, o niihovi
uVrStitVi na dneVni red Skupも こine pa odloё a lJO`ZE)GM

(7)Upravni odbor ZDGM skliё e skupもёino in O tem obvesti druもtva nalkasnqe lo dni pred
datu:110rn Skupこ こine.Skupai S Sk‖ Cern in Vabi10rn Ottavi dnevni red;gradivo in predlo9e
SklepOV,da druも tVa dO10ё iiO delegate in dO preletega gradiva zavzarγ lejo stalもёe.

(8)Pisna dopolnila na pred10ge sklepOv se vlaga10 nalkasnele 6 dni pred skupもёino.Do
dOpOlnil Se Opredeli predsedstvo ZDGM in O Spreletih dOpOIn‖ ih in Stalもёih nalkasnele 3 dni
pred skupもこino obvesti druStva.

4. clen
(potek dela na skupS6ini)

(1) UdeleZenci skupS6ine pred zacetkom skupScine na vhodu prijavijo svojo udelezbo, o
6emer se vodi posebna evidenca glasovalnih upravicencev in ostalih vabljenih.

(2) Skup5dino pridne predsednik ZDGIU. ee je predsednik ZDGIVI zadrian, zatne skupscino
podpredsednik ZDGh/, ki ga dolodi predsednik ZDGIM.

(3) Predsednik ZDGI\4 pred prehodom na dnevni red pozdravi udeleience skup5cine, poda
kratko porocilo v zvezi z zasedanjem skup56ine, podeli morebitna priznanja ZDGM oz.
zahvale ter pozove vabljene goste k pozdravni besedi.

(4) Po uvodnem delu predsednik ZDGIU predlaga izvolitev delovnega predsedstva skup5eine
(v nadaljevanju DP), zapisnikarja, dveh overitel.jev zapisnika in verifikacijske komisije.

(5) Predstavnik verifikacijske komisije poda porodilo o sklepcnosti skup$cine. Skup5dina je
sklepdna, 6e je prisotna vsaj polovica glasovalnih upravidencev. V kolikor to ni zagotovljeno,
je skup5cina sklepcna pol ure po napovedanern dasu za zadetek zasedanja, ce je prisotnih
vsaj 30 glasovalnih upravidencev.

(6) Po ugotovitvi sklepdnosti predsednik DP predlaga skup56ini sprejem dnevnega reda.

(7) Po sprejetju dnevnega reda skup5cina preide na obravnavanje posameznih sprejetih to6k
dnevnega reda po vrstnem redu. Med skup5dino se lahko spremeni vrstni red todk dnevnega
reda, de za to obstaja upravi6en razlog in ie skupSdina tako sklene.



(8) Porodilo k posameznim totkam dnevnega reda poda porodevalec, ki v uvodu povzame
bistvo obravnavanega gradiva, navede odprta vpra5anja in predlaga sklepe. Ko porodevalec
konda poro6ilo, odpre predsednik DP razpravo. Skup5dina lahko s sklepom odlodi, da
podajanje poroeila ni potrebno, ker je bilo gradivo predhodno Ze posredovano glasovalnim
upravi6encem.

(9) Predsednik DP daje besedo razpnavljavcem po vrstnem redu, kot so se z dvigom rok
prijavili za razpravo.

(10) Razpravljavec lahko razpravlja na skupscini pri vsaki tocki dnevnega reda, vendar
najved 5 rninut. Govoriti mora o vpra5anjih, ki so povezana s todko dnevnega reda.

(11) ee razpravljavec Zeli, da skup5cina o njegovih predlogih glasuje, mora DP predloZiti
besedilo predlaganih sklepov v pisni obliki. Pred glasovanjem se mora poro6evalec opredeliti
do predlaganih sklepov.

(12) ee se razpravljavec oddalji od vpra5anja, ki je na dnevnem redu, ga mora predsednik
DP opozoriti, naj se drii dnevnega reda. ee se razpravljavec tudi po drugbm opominu ne drZi
dnevnega reda, mu lahko predsednik DP odvzame besedo.

(13) Predsednik DP lahko k razpravi pozove tudi koga drugega od udeleZencev skupSiine in
zakljudi obravnavo, ko ugotovi, da ni vec razpravljavcev.

(1a) ee je glasovalni upravicenec opozoril na proceduralno kr5itev, mu mora predsednik DP
takoj omogoeiti besedo, da utemelji svoje stali5ce.

(15) Na predlog predsednika DP ali posameznega glasovalnega upraviienca lahko
skup5dina sklene:

o da se razpravlja o ve6 tockah dnevnega reda skupaj, de so te todke med seboj
povezane,

. da se razprava o posameznem vpra5anju z dnevnega reda konca tudi prej, preden so
o njem govorili vsi razpravljavci, ce je vpraSanje dovolj raz6iSceno in se lahko o njem
odlodi.

(16) Predsednik DP lahko skup56ino prekine in dolodi, kdaj in kje se bo nadaljevala.
Predsednik DP prekine skup56ino, ee se ne morejo re5iti vsa vpra5anja, ki so na dnevnem
redu, zaradi potrebnega odmora, zato da se opravijo potrebna posvetovanja in v drugih
primerih, kadar skup5dina tako sklene.

(17) Predsednik DP zaklju6i skup5dino, ko so izdrpane vse to6ke dnevnega reda.

5.6len
(vzdrZevanje reda na skupSdini)

(1) Predsednik DP skrbiza red na skup5dini. Za kr5itev reda sme uporabiti naslednja ukrepa
e opomin,
. odvzem besede.

(2) Opomin se izrede glasovalnemu upraviiencu ali drugi osebi, ki s svojim obna5anjem,
govorjenjem, Ceprav mu predsednik DP ni dal besede, poseganjem v besedo razpravljavcem
ali s podobnim ravnanjem krSi red in dolodbe tega poslovnika.

(3) Odvzem besede se izre6e glasovalnemu upravidencu ali drugi osebi, ki krSi red v smislu
drugega odstavka tega 6lena in je bil na to Ze dvakrat opozorjen.



(4) UdeleZenec skup5dine, zoper katerega je uporabljen kak5en ukrep, ima pravico pojasniti
svoje ravnanje v 6asu najved dveh minut. O tem ukrepu se obvesti dru5tvo oz. organ, ki ga
predstavlja.

(5) ee pred.sednik DP ne more z rednimi ukrepi ohraniti reda na skup$cini, odredi kratko
prekinitev. ee tudi v nadaljevanju skup5cine ni mogode ohraniti reda', predsednik DP po
sklepu DP skup5dino zakljuci.

6.こ len

(Odi。こatte)

(1) Skup5dina odlo6a z navadno vecino glasov vseh navzodih glasovalnih upravidencev
razen te je z zakonom ali pravili ZDGNI doloceno, da je za odlo6itev potrebna posebna
vedina ali soglasje vseh glasovalnih upravicencev.

{2) Glasovalni upravicenec ima pravico pred glasovanjem obrazloZiti svoje stali$ce in
pojasniti, kako bo glasoval.

(3) Pred glasovanjem objavi predsednik DP oblikovan predlog sklepa. ee je o posameznern
vpra$anju predlaganih ved razlicnih sklepov, skup5cina najprej glasuje o predlogu sklepa
porodevalca. Sprejet je predlog, ki je dobil potrebno vedino glasov.

(4) Glasovalni upraviSenci 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
upraviCencev. Tajno glasovanje se opravi z glasovnicami z obkroZanjem besed >za<< ali
>proti<. Rezultat glasovanja ugotovi verifikacijska komisija. Po kondanem glasovanju obvesti
predstavnik verifikacijske komisije skup56ino o izidu glasovanja.

(6) ee je Stevilo glasov >za<< in Stevilo glasov >proti< enako, predlog ni izglasovan. Na
predlog glasovalnega upravicena lahko skupSdina odlodi ali se o predlogu glasuje ponovno.
Ce gre za nujno zadevo v zvezi s poslovanjem, mora skup5dina sprejeti zadasni sklep o
re5itvi tega vpra5anja.

(7) lzid glasovanja razglasi predsednik DP.

7. dlen
(volitve)

(1) Volitve predsednika ZDGIV, podpredsednikov ZDGN/t, generalnega sekretarja, zakladnika,
dlanov nadzornega odbora ZDG[\4 in dlanov castnega razsodi5ca ZDGIV1 se opravi na
predlog komisije za pripravo volitev, kijo imenuje UO ZDGM.

{2) Volitve predsednika ZDGM, podpredsednikov ZDGM, generalnega sekretarja in
zakladnika se opravijo na podlagi enotne kandidatne liste skladno s 6. clenom tega
pravilnika.

{3) Za elane NO ZDGM in clane bastnega razsodi5ca ZDGIVI se opravi poimensko glasovanje
skladno s 6. dlenom tega pravilnika.

(a) ee je enotnih kandidatnih list vec in nobena lista ne dobi potrebne vedine, se volitve
ponovijo z dvema listama, ki sta dobili najvec glasov.



(5) Volitve se ponovijo tudi, 6e sta listi dobili enako Stevilo glasov

(6) lzvoljeni so tisti kandidati za 6lane nadzornega odbora ZDGM in Clane iastnega
razsodiSda ZDGM, ki so dobili najvedje Stevilo glasov.

(7) Rezultat volitev razglasi predsednik DP.

(B) 0e na redni volilni skup5dini ni izvoljen edini kandidat ozirorna nobeden od kandidatov za
predsednika ZDGIM, se podaljSa mandat vseh organov ZDGtt/ najdlje za 1 leto.

8.6len
(vodenie zapisnika na skup5dini)

(1) O delu na skup5dini se pi5e zapisnik. Zapisnik pi5e zapisnikar. Potek seje se elektronsko
snema. Zapisnik podpiSejo predsednik DP, dva overovatelja zapisnika in zapisnikar.

(2) Zapisnik mora vsebovati zlasti.
. navedbo 6asa in kraja skup5eine,
r ime in priimek predsednika DP oz. predsedujocega, ki je vodil skup5dino ter clanov

DP, imena in priimke navzocih glasovalnih upravidencev ter spisek odsotnih,
. imena in priimke ostalih vabljenih, ki so se skupSdine udele2ili,
o ugotovitev, da je skup5cina sklepcna,
r dnevni red skupS6ine,
. sprejete sklepe in podatke o izidu glasovanja o posameznih vpra5anjih,
. f,as prekinitve oziroma zakljucka skup5cine,
. podpis predsednika DP, dveh overovateljev zapisnika in zapisnikarja ter Zig.

(3) Zapisnik mora biti napisan najkasneje v roku 20 dni po skup5cini, overovatelja pa ga
morata overovitiv petih dneh po prejemu.

(4) Zapisnik se posreduje funkcionarjem ZDGIX in druStvom. Obravnavati ga mora Upravni
odbor ZDG[/ ter pristopiti k izvr5itvi sklepov.

(5) FunkcionarjiZDGM in druStua imajo v roku 15 dni pravico dati pisne pripombe na zapisnik
skup5dine ZDGM, ki jih po5ljejo UO ZDGM. UO ZDGM obravnava pripombe k zapisniku in
zavzame o njih stali5te ter o tem obvesti predlagatelja.

(6) lzvirni zapisnik in elektronski posnetek skup5dine s celotno dokumentacijo se hrani v
arhivu kot dokument trajne vrednosti. Za hrambo in arhiviranje skrbi generalni sekretar
ZDGNN,

9.6len
(sklic izredne skupidine)

lzredno skup56ino lahko sklide UO ZDGI\I najkasneje v 14 dneh po podani pobudi.

10. 6len
(kondne dolodbe)

(1) Ta poslovnik zadne veljatitakoj, ko ga sprejme skup5dina



(2) S sprejetjem tega poslovnika preneha veljati do sedaj veljavni poslovnik o delu skups.inein ostala navodila, ki so vezana na delo skup8dine.

Datum: 26.3.2A22

Predsednica ZDGIT/I

mag. Lucka Lazarev Serbec
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