Na osnovi 12. člena Statuta Društva nogometnih sodnikov Ljubljana so člani društva
na svoji skupščini dne 05.05.2014 sprejeli naslednji
POSLOVNIK
o delu Skupščine Društva nogometnih sodnikov Ljubljana
1. člen
S tem poslovnikom se ureja način dela skupščine Društva nogometnih sodnikov
Ljubljana (v nadaljevanju: Skupščina DNSL).
V kolikor posamezna vprašanja o delu skupščine niso urejena s tem Poslovnikom, jih
ureja Skupščina DNSL s posebnim sklepom in z veljavnostjo za vsak posamezni
primer, upoštevaje določila statuta DNSL in tega Poslovnika.
2. člen
Delo skupščine DNSL je javno.
3. člen
Zasedanje skupščine DNSL sklicuje Izvršni odbor.
Zasedanje skupščine se sklicuje s pismenim vabilom, v katerem mora biti naveden
čas in kraj zasedanja ter predlog dnevnega reda.
V skladu s Statutom DNSL mora biti v vabilu navedeno, na katerih mestih lahko člani
pregledajo gradivo za sklic Skupščine DNSL.
Gradivo mora biti članom DNSL na razpolago najmanj 7 dni pred zasedanjem
skupščine DNSL.
O gradivu, ki je dano članom Društva znotraj 7 dnevnega roka pred zasedanjem
Skupščine DNSL, odloča za vsak posamični primer Skupščina DNSL, če bo o njem
razpravljala in zavzemala stališča, in če to zahteva najmanj en član Društva.
4. člen
Skupščina DNSL izvoli na zasedanju izmed prisotnih članov:
-

tro člansko predsedstvo
tro člansko verifikacijsko komisijo
dva overovatelja zapisnika
zapisnikarja

Za zapisnikarja je lahko izvoljena oseba, ki ni član društva.
Če so na dnevnem redu zasedanja volitve, izvoli skupščina še kandidacijsko
komisijo, volilni postopek pa opravi delovno predsedstvo.
V tem primeru ne more biti v delovnem predsedstvu član, ki kandidira za izvolitev.
5. člen
Zasedanja Skupščine DNSL vodi delovno predsedstvo. Do izvolitve delovnega
predsedstva delo skupščine DNSL vodi predsednik DNSL.

6. člen
Navzočnost članov DNSL na zasedanju ugotavlja verifikacijska komisija, sklepčnost
Skupščine DNSL pa ugotavlja delovno predsedstvo.
7. člen
Po izvolitvi delovnih teles Skupščine DNSL da predsednik delovnega predsedstva
predlog dnevnega reda v obravnavo in sprejem.
Predlog dnevnega reda se lahko spremeni ali dopolni na predlog delovnega
predsedstva ali člana DNSL, če se s tem strinja 1/3 prisotnih članov DNSL:
Med zasedanjem Skupščine DNSL po sprejemu dnevnega reda istega praviloma ni
možno spreminjati.
8. člen
Pod posamezno točko dnevnega reda je predlagatelj predloga dolžan podati
povzetek predloga.
9. člen
Razprava članov Društva in drugih udeležencev Skupščine DNSL praviloma ni
časovno omejena.
Delovno predsedstvo lahko odredi, koliko časa naj traja razprava posameznega
razpravljavca. Ta čas praviloma ne more biti krajši od 5 minut.
10. člen
Udeleženec v razpravi lahko razpravlja le o tistih vprašanjih, ki se nanašajo na
posamezno točko dnevnega reda.
O istem vprašanju lahko udeleženec razpravlja enkrat. Po odobritvi delovnega
predsedstva lahko ponovno razpravlja le, če gre za pojasnjevanje ali nove vidike v
zvezi z razpravo ostalih udeležencev.
11. člen
Delovno predsedstvo lahko z zasedanja Skupščine DNSL odstrani udeleženca, če ta
kljub predhodnemu opominu ali odvzemu besede ne upošteva njegovih navodil in z
svojim obnašanjem otežkoča delo Skupščine DNSL.
12. člen
Skupščina DNSL sprejema sklepe in odločitve.
Na podlagi gradiva, uvodne obrazložitve, razprave in sprejetih stališč oblikuje
delovno predsedstvo predlog besedila sklepov in stališč. Predsednik delovnega
predsedstva predloži predlog sklepov in stališč v razpravo in sprejem.

13. člen
Skupščina DNSL odloča z glasovanjem.
Glasovanje je praviloma javno.
Skupščina DNSL lahko z javnim glasovanjem odloči, da se o posamezni zadevi
glasuj tajno.
14. člen
Člani DNSL glasujejo tako, da se izjavijo za predlog, ali proti predlogu, ali pa se
glasovanja vzdržijo. Glasuje se hkrati in sicer z dvigom rok,
Vrstni red glasovanja poteka tako, kot je navedeno v prvem odstavku tega člena.
Istočasno se lahko glasuje le o enem predlogu.
15. člen
O sprejemu statuta, splošnega in Disciplinskega pravilnika DNSL odloča skupščina z
večino vseh članov DNSL. V kolikor te večine ni, lahko po preteku pol ure odloča z
tretjino vseh članov DNSL.
Ostali sklepi so veljavni, če za posamezni sklep glasuje večina prisotnih članov
DNSL:
16. člen
Lista kandidatov za vse funkcije, ki jih voli Skupščina DNSL je odprta.
17. člen
Pred kandidacijski postopek pripravlja in vodi do začetka zasedanja skupščine DNSL
Izvršni odbor DNSL.
Pooblaščeni član izvršnega odbora DNSL preda kandidacijski komisiji izvoljeni na
zasedanju skupščine DNSL celoten material s predlogom in na zahtevo
kandidacijske komisije sodeluje pri njenem delu z pojasnili in obrazložitvami.
18. člen
O delu Skupščine DNSL se vodi zapisnik.
V zapisniku se objavlja potek razprave in sprejeti sklepi ter priporočila z rezultati
glasovanja.
Zapisnik podpišejo:
-

predsednik delovnega predsedstva
overovatelja zapisnika
zapisnikar
19. člen

Z dnem, ko je Občni zbor sprejel ta Poslovnik, prenehajo veljati vsi predpisi s tega
področja.

