
Na podlagi 15. člena Statuta Medobčinskega društva nogometnih sodnikov Ptuj je Skupščina 

Medobčinskega društva nogometnih sodnikov Ptuj na zasedanju dne 30. 11. 2018 sprejela 

 

 

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE MEDOBČINSKEGA DRUŠTVA 

NOGOMETNIH SODNIKOV PTUJ 

 

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 

S tem poslovnikom se ureja način dela Skupščine Medobčinskega društva nogometnih 

sodnikov Ptuj (v nadaljevanju: MDNS Ptuj). 

 

V primeru, da posamezna vprašanja o delu Skupščine niso urejena s tem poslovnikom, jih ureja 

Skupščina za posamezni primer s sklepom večine članov. 

 

2. člen 

Delo Skupščine je javno. 

 

3. člen 

Zasedanje Skupščine sklicuje Upravni odbor v skladu z določbami Statuta MDNS Ptuj. 

 

4. člen 

Zasedanje redne Skupščine vodi delovno predsedstvo,  do izvolitve delovnega predsedstva pa 

predsednik društva. 

 

Zasedanje izredne Skupščine vodi predstavnik vlagateljev zahteve za sklic le-te, če ga potrdi 

Skupščina, v nasprotnem primeru pa drug član društva, ki ga potrdi Skupščina. 

 

Pri zasedanju Skupščine le-ta izvoli tri člansko delovno predsedstvo, zapisnikarja, dva 

overitelja zapisnika in tri člansko verifikacijsko komisijo, ob volitvah pa še volilno komisijo, 

katero izvoli v skladu z določbami Pravilnika o kandidiranju in volitvah v organe MDNS Ptuj. 

 

5. člen 

Verifikacijska komisija ugotovi in poroča Skupščini o številu prisotnih članov, sklepčnost 

Skupščine pa razglasi delovno predsedstvo oz. predsedujoči. 



Skupščina je sklepčna, če je na njenem zasedanju prisotnih več kot polovica članov društva. 

 

Če Skupščina ni sklepčna, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je Skupščina 

sklepčna, če je prisotnih najmanj ena tretjina članov. 

 

6. člen 

Po ugotovitvi sklepčnosti sledi potrditev zapisnika prejšnjega zasedanja Skupščine, nato pa da  

predsednik delovnega predsedstva predlog dnevnega reda v obravnavo in potrditev. 

 

Pri zasedanju redne Skupščine se lahko predlog dnevnega reda spremeni in dopolni na predlog 

delovnega predsedstva ali na predlog najmanj ene tretjine (1/3) članov Skupščine. 

 

Med samim zasedanjem redne Skupščine ni dovoljeno dopolnjevati dnevnega reda, lahko pa se 

spremeni vrstni red obravnavanja posameznih točk dnevnega reda. 

 

Pri zasedanju izredne Skupščine lahko le-ta razpravlja in odloča le o zadevah, zaradi katerih je 

bila sklicana in so opredeljene v njenem sklicu in priloženem pisnemu gradivu. 

 

7. člen 

Pri obravnavi posamezne točke dnevnega reda lahko predlagatelj Skupščine poda uvodno 

obrazložitev. 

 

Člani lahko pri posamezni točki dnevnega reda razpravljajo, pri čemer daje predsednik 

delovnega predsedstva članom besedo po vrsti, kot so se prijavili k razpravi. 

 

K razpravi se lahko priglasijo tudi druge osebe, navzoče na Skupščini. 

 

Razprava praviloma ni časovno omejena, lahko pa delovno predsedstvo odredi, koliko časa naj 

traja razprava posameznega razpravljavca. Ta čas ne sme biti krajši od 8 minut. 

 

V razpravi je mogoče razpravljati le o tistih vprašanjih, ki se nanašajo na posamezno točko 

dnevnega reda.  

 

O istem vprašanju je mogoče razpravljati le enkrat, dodatna razprava je mogoča zgolj v primeru, 

ko gre za repliko drugemu razpravljavcu. 

 

Udeleženca Skupščine, ki ne ravna v skladu s tem poslovnikom, lahko delovno predsedstvo 

opomni, odvzame besedo ali odstrani z zasedanja Skupščine. 

 

Z zasedanja Skupščine je mogoče odstraniti udeleženca, če ta kljub predhodnemu opominu ali 

odvzemu besede ne upošteva navodil delovnega predsedstva in s svojim obnašanjem 

onemogoča delo Skupščine. 



8. člen 

Pri obravnavi vsake točke dnevnega reda oblikuje delovno predsedstvo predlog sklepa oz. 

stališča, katero se predloži Skupščini v razpravo in sprejem. 

 

9. člen 

Skupščina sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov. Pravico glasovanja imajo samo 

člani Skupščine, ne pa tudi druge osebe. 

 

Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način 

glasovanja. O tem glasujejo javno. 

 

Volitve organov društva so praviloma tajne, podrobneje pa so določene in opredeljene v 

Pravilniku o kandidiranju in volitvah v organe MDNS Ptuj. 

 

Učinki odločitve Skupščine nastopijo z dnem odločitve Skupščine, razen če Skupščina ne 

določi drugače. 

 

10. člen 

Tajno glasovanje, določeno v sladu s prvim odstavkom prejšnjega člena tega poslovnika, poteka 

z glasovnicami.  

 

Delovno predsedstvo pripravi toliko glasovnic, kolikor je prisotnih članov. 

 

Na glasovnici se pod zaporedno št. 1 zapiše beseda “ZA”, pod zaporedno št. 2 pa beseda 

“PROTI”. 

 

Javno glasovanje poteka z dviganjem rok. Člani glasujejo “ZA” ali “PROTI” sprejemu predloga 

ali pa se glasovanja vzdržijo. 

 

11. člen 

Ne glede na vrsto volitev (tajne ali javne) je izvoljen predlog, ki je na volitvah prejel večino 

glasov članov, ki so glasovali. 

 

V primeru, da noben od predlogov ni prejel večine, se šteje da predlog ni bil izglasovan. 

 

12. člen 

Po končanem glasovanju delovno predsedstvo ugotovi izid glasovanja in na podlagi tega 

razglasi, da je predlog, o katerem je Skupščina glasovala, sprejet ali zavrnjen. 

 



13. člen 

O delu Skupščine se piše zapisnik.  

 

Zapisnik podpišejo predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar ter dva overitelja. 

 

14. člen 

Ta poslovnik začne veljati z dnem sprejema. 

 

15. člen 

Z dnem sprejema tega poslovnika preneha veljati Poslovnik o delu Skupščine Društva 

nogometnih sodnikov Ptuj z dne 8. 10. 1992. 

 

 

Ptuj, 30. 11. 2018 

Jože KLINC, 

    Predsednik MDNS Ptuj  


