
Na osnovi 15. dlena Statuta Zveze turistidnih dru5tev Obdine Lalec sprejetega dne 17.12.2001
je skupSdinaZveze turistidnih druStev obdine lalec sprejela

3. dlen
Dolodila o pristojnosti skup5dine, sklicevanje sej, sklepdnost in sprejemanje sklepov so
navedeni v 15. do 18. dlenih statuta in se uporabljajo neposredno

POSLOVNIK

o delu skup5iine Zveze turistiinih dru5tev obtine i,alec

I.Splo5ne doloibe

1. dlen
Ta poslovnik ureja nadin in organizacijo dela skup5dine Zveze turistidnih dru5tev obdine
Zalec (v nadaljevanju zveza) ter ostale zadevepomembne za delo in odlodanje na skup5dini.

2. dlen
Dolodila tega poslovnika so obvezna za vse delegate dlanic zyeze in druge osebe, ki se
udeleZujejo sej in sodelujejo pri delu skupSdine.

II. Delovno predsedsfvo

4. dlen
Sejo skupSdine vodi tridlansko delovno predsedstvo, ki ga vodi eden od dlanov upravnega
odbora zveze. Predsednik delovnega predsedstva nastopa v imenu delovnega predsedstva In
ima predvsem naslednje naloge :

{. vodi sejo in usklajuje delo skupSdine
:!. podpisuje sklepe, zapisnik in druge akte skup5dine
* skrbi za pravilno uporabo inizvajanje dolodil tega poslovnika

5. dlen
Delegati dlanic zveze imajo zlasti naslednje pravice in dolZnosti:
* udeleZiti se sej skup5dine in zastopati turistidna druStva, kateri delegati so* biti obvesdeni o delu zveze ter o vseh vpra5anjih, o katerih bodo odlodali na skup5dini

1 sodelovati v razpravi in predlagati spremembe oziroma dopolnitve gradiva nu ,.ii* glasovati o vsakem predlogu, o katerem odloda skupsdina zveze

6. dlen
Delegati imajo pravico, da med razpravo o posameznih todkah dnevnega reda zahtevajo
dodatnapojasnilapredsednika delovnegapredsedstva in dlanov upravnegu odboru zveze.



7. dlen

Delegat na skupSdini. ki mom zaradi neodloZljivih obveznosti oditi s seje skup5dine pred

njenim zakljudkom. mora svoj odhod javiti verifikacijski komisiji, ki vodi evidenco prisotnih

delegatov na seji.

III. Seje skuP5iine

8. dlen

Skup5dina opravlja naloge iz svoje pristojnosti na sejah'

9. dlen

Sejo skupsd rne zveze sklide upravni odbor zNeze. Skupsdino sklide najmanj Stirinajst dni pred

sejo.

10. dlen

Gradivo za sejo skupsdine lahko vsebuje tudi predloge sklepov, ki naj jih sprejme skupSdina'

Potek seje

1 1. dlen

Sejo skup5dine otvori predsednik zveze in predlaga izvolitev tridlanskega predsedstva,

u"iintu.i.l rke komisii e, zapisnikarj a in dveh overovatelj ev zapisnika.

o predlogu z javnim glasovanjem odlodi skupsdina ne glede na to koliko je prisotnih

delegatov.

12. dlen

Po izvolitvi delovnega predsedstvato prevzame vodenje skup$dine.

13. dlen

Verifikacijska korrisija ugotavlja sklepdnost skup$dine in o tem poda pisno porodilo

predscdniku delovnega predsedstva.

bklepdnost ugotavlja"komisija na podlagi pooblastil prisotnih delegatov. Pooblastila delegati

oddajo pred zadetkom zasedania seje skupSdine'

14. dlen

Na osnovi porodila verifikacijske komisije predsednik razglasi sklepdnost skupsdine. ce na

skupsdini ni zadostna udeleZba delegatov za sklepanj e o zadevah' ki so na dnevnem redu'

predsednik prestavi zadetek zasedanja seje za pol ure'

15. dlen

Delo skupidine se zadne z doloditvijo dnevnega reda'

SkupSdina sklepa samo o zadevah, ki so bile uvr5dene na dnevni red. Dnevni red dolodi

skup5cina z iavnim glasovanjem.

16. dlen

V primeru ob5irnosti in zahtevnosti delovnega reda lahko predsednik omeji das posamezne

obrazloZitve in razprave.



17. dlen
Seja skupsdine poteka po todkah dnevnega reda, ki jih napoveduje predsednik.
Na zadetku obravrrave posamezne todke lahko poda predsednik predsedstva kratko
obrazlolitev gradiva.

18. dlen
Po uvodni obraz.loLitvi sledi Tazprava, v kateri sodelujejo delegati dlanic zveze po vrstnem
redu l<ot so se priglasili k besedi. Y razpravi lahko sodelujejo tudi prisotni, de za to dobijo
dovol j enje predsednika.

19. dlen
Kadar delegat na se.ii skupSdine predlaga spremembo ali dopolnitev gradiva, o katerem
tazptavlla in sklepa skupSdina zveze, mora to storiti pisno v obliki amandmaja.

20. dlen
UdeleZenci razprave morajo govoriti o okviru vsebine posameznih todk dnevnega reda. ie se
razpravljalec oddal.ji od obravnavane vsebine. ga predsednik opomni.
Predscdnik skrbi za to" da govornika nihde ne moti. V besedo mu lahko seZe le predsednik.

21 . dlen
Razpravljalec sme o isti zadevirazpravljati vedkrat in vsak das med razpravo umakniti svoj
predlog. O Stevilu razprav odlodi predsednik.

22. dlen
Delegat se ntora iz.iasniti o preciiogu za spremembo oziroila dopolnitev gradiv ali dane
infornraci.ie.

23. dlen
Skup5dina sklepa z navadno vedino prisotnih delegatov, razen v primerih ko gre za
spremembo statuta ali ukinitev zyeze, ko skup5dina sklepa z dvotredinsko vedino vseh
delegatov.

24. dlen
Predsednik da predlog sklepa na glasovanje, ko ugotovi, da v posameznizadevi ne Zeli nihde
ved razpravllati. Predsednik oblikuje predlog sklepov, de je predlagan sklep spremenjen ali de
pride v razpravi na skup5dini do novih predlogov.

25. dlen
Ce delegat z oblikovanim predlogom sklepa ne sogla5a, sme predloZiti dopolnitev ali
spremembo. Predsednik odlodi o vrstnem redu glasovanja, de obstoji za re5itev posamezne
zadeve ved predlogov.
V primeru, da je bil k predlogu dan amandma, se najprej odloda o predlaganem amandmaju,
nato pa 5e o kondnern predlogu sklepa.

26. dlen
Ce za posamezen sklep ali odloditev ni bilo doseZeno potrebno Stevilo glasov, se delo
skupSdine prekine za das^ de se sestane upravni odbor zveze, ki po ponovni preuditvi predloga
poda enak ali spremenjen predlog na ponovno glasovanje.



Ce po ponovnem glasovanju o podanem predlogu ni doseZeno zadostno Stevilo glasov, se

Steje, da skup5dina predloga ni sprejela.

27. dlen
Na skup5dini je glasovanje javno, razen (e skup5dina sklene, da je glasovanje tajno.
Delegati glasuje.jo tako. da se izjavljajo >za< predlog ali >proti< predlogu.
Glasuje se z dvigom rok.

28. dlen
Glasovanje z dvigom rok se opravi tako, da predsednik poklide delegate, naj najprej izjavllajo
tisti, ki so )za( predlog. nato 5e tisti, ki so >proti< predlogu.
Glasove Steje predsednik.

29. dlen
ie skupSdina sklene, da bo opravila glasovanje tajno, se glasovanje izvede tako, da je
zagotovliena popolna tajnost pri izvajanju in oddajanju glasov v zato namenjene skrinjice.
Izid glasovanja ugotoviio prestevalci glasov in o tem porodajo predsedniku.

30. dlen
Izid glasovanja objavi predsednik. Izid glasovanja zapi5e zapisnikar v zapisnik.

31. dlen
Predsednik zakliudi se.jo. ko so obravnavane vse todke dnevnega reda. ee predsednik med
sejo ugotovi. da skup5dinaza odlodanje ni ved sklepdna, prekine sejo.
Prekiniena se.fa se nadaljuje z nespremenjenim dnevnim redom na dan, ki ga dolodi
predsecinik.

32. dlen
Za recl na seji skup5dine skrbi predsednik. Predsednik opomni delegata, ki moti red in se ne
drZi poslovnika.
Ce predsednil< z rednimi sredstvi ne more vzdrLevatr reda na skup5dini, za doloden das
prekine sejo.

33. dlen
Predsednik v primeru iz prejSnjega dlena obvesti dlanico zveze o ravnanju njihovega delegata
na skupSdini. o izredenem ukrepu in o razlogih, zaradi katerih je bil ukrep izrelen.

IV. Zapisnik skupSiine

34. dlen
O potekr"r seje skupSdine je treba sestaviti zapisnik. Vanj je treba vnesti zlati tas in kraj seje
skupScine. imena dlanov delovnega predsedstva, imena verifikacijske komisije, ime
zapisnikarja in overovateliev zapisnika, Stevilo prisotnih delegatov in sklepe pod posamezno
todko dnevnega rcda z navedbo nadina glasovanja. Predsednik lahko zahteva, da se v zapisnik
zapi5ejo tudi druga dejstva.
Pravnoveliavni so sprejeti samo sklepi, ki so vpisani v zapisnik skupSdine. Zapisnikujetreba
priloZiti tudi vse listine, ki so bile osnovna za sklepanje na seji.
Zapisnik pi5e oseba. ki jo dolodi skup5dina na predlog predsednika upravnega odbora zveze.



Zapisnik poleg zapisnikarja in dveh overovateljev podpi5e tudi predsednik delovnega
predsedstva.

35. dlen
Originale zapisnikov in ostalo gradivo seje so hranjeni v zvezinem arhivu, kopijo zapisnika pa
prejmejo vse dlanice zveze.

36. dlen
Zapisnik je veliaven. ko ga podpi5ejo vsi podpisniki.

37. dlen
Organizacijske, administrativne in druge posle, ki so potrebni za nemoteno delo skup$dine,
opravi Zavod za kulturo, Sport in turizem, enota turizem.

V. Konine doloibe

38. dlen
Spremembe tega poslovnika sprejema skup5dina na predlog upravnega odbora zveze.
Poslovnik za(,ne veljati takoj, ko ga sprejme skup5dina.

39. dlen
O vpra5anjih in zadevah, ki niso urejene s tem poslovnikom, skupSdina lahko odlodi s
posebnim sklepom.

Zalec, dne 15. december 2003
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