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Predlog 
 
Na podlagi 16. in  17. člena Statuta ZKD Slovenije je konferenca ZKD Slovenije na svoji 4. 

(volilni)  seji v mandatu 2017- 2022  dne  19. aprila 2022 sprejela naslednji 
 

POSLOVNIK O DELU  

 

Sklepčnost 

 

1. člen 

Konferenca je sklepčna, če je prisotnih več kot polovica glasov članov/ic, določenih z 14. 
členom Statuta ZKD Slovenije. Če konferenca ni sklepčna, se zasedanje odloži za 30 minut. 
Po tem času je sklepčnost dosežena, če je prisotnih najmanj tretjina članov konference. 

 

Način dela 

2. člen 
Konferenca odloča o vprašanjih, ki jih je opredelila z dnevnim redom. 
 

3. člen 
 

Konferenca na predlog podpredsednika oz. predsedujočega  ZKD Slovenije z javnim 
glasovanjem izbere delovno predsedstvo, ki ga sestavljajo delovni predsednik in dva člana. 
Delovno predsedstvo vodi konferenco in skrbi za zakonitost dela konference.  

 
4. člen 

Konferenca določi zapisnikarja, overovatelja zapisnika  in 2- člansko verifikacijsko komisijo, 
ki ugotovi sklepčnost na osnovi pregleda pooblastil oz. liste podpisanih udeležencev 
konference. 

  
5. člen 

Delo konference poteka skladno z dnevnim redom. Predsedujoči delovnega predsedstva daje 
besedo razpravljavcem po vrstnem redu prijav in lahko omeji dolžino razprav ali odvzame 
besedo, če razpravljavec ne upošteva dnevnega reda. Govorniki se pred  svojo razpravo 

predstavijo.  
 

6. člen 
Pred odločanjem predsedujoči oblikuje besedilo sklepa. Najprej se glasuje o osnovnem 
predlogu, ki ga oblikuje predsedujoči,  če pa obstajajo predlogi dopolnitev oz. drugačnih 

sklepov, se glasuje po vrstnem redu njihove vložitve. 
 

7. člen 
Glasovanje je javno z dviganjem rok, razen če konferenca ne odloči drugače. Sklepi so 
veljavni, če zanje glasuje več kot polovica prisotnih članov.  

 

Volitve 
8. člen 

 
_______________________________________________________________________ 

Statut kot osnovo za izvedbo volitev določa:naslednje (17. člen)  
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»Pri volitvah  konferenca  najprej po osebni ali pisni predstavitvi vseh kandidatov izvoli 
predsednika, nato oba podpredsednika in nato člane predsedstva.  Pri volitvah nadzornega 
odbora konferenca najprej izvoli predsednika in nato s tem statutom predvideno število  

članov. Način glasovanja se določi s poslovnikom, vendar pri tem velja načelo, da mora vsak 
izvoljeni kandidat dobiti več kot polovico glasov prisotnih s pravico glasovanja. Če se 

postopek kandidiranja in volitev za  funkcije predsednika oz. obeh podpredsednikov ter za 
predsednika nadzornega odbora  ne zaključi uspešno, se za takšno funkcijo izvedejo ponovne 
volitve najkasneje v treh (3)  mesecih  na izredni volilni seji konference. Do izvolitve opravlja 

naloge neizvoljene funkcije oseba, ki jo imenuje konferenca.« 
__________________________________________________________________________ 

 
V skladu s 17. členom statuta so volitve predsednika, podpredsednikov in organov ZKDS 
tajne, razen če konferenca  odloči drugače. Javne volitve so mogoče  v primeru, da je na 

kandidatnih mestih za posamezne funkcije vpisanih enako število kandidatov, kot se jih voli. 
 

V skladu s statutom konferenca odloči o načinu glasovanja, se opredeli do predloga 
kandidatne liste in na tej osnovi opravi volitve. 
 

Druge določbe 

9. člen 

O seji konference se vodi zapisnik, ki mora vsebovati vse pomembne podatke o seji in 
sprejete odločitve. Podpišejo ga zapisnikar, predsedujoči in overovitelj zapisnika. 
 

10. člen 
Za razlago tega poslovnika je pristojno delovno predsedstvo oz. sama konferenca. 

Poslovnik začne veljati takoj, ko ga veljavno sprejmejo prisotni člani konference.  
 
 

 
Ljubljana, 19. aprila 2022 


