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Na podlagi 20. člena Statuta Ribiške družine Bistrica Domžale z dne 20. 3. 2010, je Zbor 
članov, na svojem 65. zasedanju dne 17. 3. 2019 sprejel, 
 
 
 

POSLOVNIK O DELU ZBORA ČLANOV V RIBIŠKI DRUŽINI BISTRICA DOMŽALE 
 
 

I. Uvodna določba 

 
1. člen 

(namen poslovnika) 
(1) S tem poslovnikom se ureja sklic, organizacija, organi zbora članov, potek zbora članov, 

volitve funkcionarjev v organe RD na zboru članov ter vodenje zapisnika seje zbora članov 
v Ribiški družini Bistrica Domžale (v nadaljnjem besedilu: RD). 

 
 

II. Sklic zbora članov 

 

2. člen 
(vabljenje na sejo zbora članov) 

(1) Vabilo za sklic seje zbora članov s predlaganim dnevnim redom se pošlje članom RD vsaj 
14. dni pred sejo zbora. Gradivo se objavi tudi na spletnih straneh RD. 

(2) Upravni odbor (v nadaljnjem besedilu: UO) ob sklicu določi, koga od gostov se poleg članov 
še povabi na zasedanje zbora. 

 
3. člen 

(udeleženci zbora članov) 
(1) Seje zbora članov se udeležijo vsi člani RD. 
(2) Seje zbora članov so se dolžni udeležiti tisti člani organov RD, ki pokrivajo področja, na 

katera se nanaša dnevni red seje zbora članov. 
(3) Seje zbora članov se smejo brez glasovalnih pravic udeležiti tudi vabljeni gosti (npr. 

sponzorji, donatorji, predstavniki drugih društev, organizacij, lokalnih skupnosti ipd.). 
(4) Seje se lahko brez glasovalnih pravic udeležijo tudi drugi nevabljeni gosti (npr. predstavniki 

medijev oz. druge javnosti), ki se pred pričetkom zasedanja zbora članov praviloma 
prijavijo pri tajniku RD. 

 
4. člen 

(ugotavljanje sklepčnosti zbora članov) 
(1) Sklepčnost zbora članov ugotavlja imenovana Verifikacijska komisija na podlagi štetja 

članov ali pregleda in štetja članskih izkaznic, ki jih predložijo člani pred zasedanjem zbora 
ali na podlagi seznama članov z njihovimi podpisi. O ugotovitvah sklepčnosti poroča 
komisija na seji zbora članov. 

(2) Zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov, ki imajo glasovalno pravico. Če 
zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je Zbor članov 
sklepčen ter veljavno odloča ob vsaki udeležbi oziroma, ne glede na število navzočih 
članov RD. 

(3) Tridesetminutno zasedanje se odloži na način, da se o predlaganih sklepih veljavno odloča 
šele po preteku tega časa, od začetka zasedanja seje zbora članov. V tem času poteka 
seja zbora članov nemoteno, brez odločanja o zavezujočih sklepih. 
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5. člen 
(zasedanje zbora članov) 

(1) Zasedanje zbora članov začne predsednik RD, ki predlaga v izvolitev organe zbora članov. 
(2) V primeru nujne zadržanosti predsednika RD, začne zasedanje zbora članov, 

podpredsednik RD.  
(3) Zasedanje zbora članov se lahko zvočno snema. 
 

6. člen 
(dnevni red zbora članov) 

(1) Zbor članov se izvaja po sprejetem dnevnem redu.  
(2) Član RD, ki želi predlagati spremembo oziroma dopolnitev dnevnega reda, mora to pisno 

sporočiti UO RD najmanj osem (8) dni pred zasedanjem zbora. Svoj predlog mora 
obrazložiti. Če je predlog sprejet, zbor pred sprejetjem dnevnega reda najprej glasuje o 
predlagani spremembi oziroma dopolnitvi in nato o dnevnem redu v celoti. 

 
 

II. Organizacija in organi delovnega predsedstva zbora članov 

 

7. člen 
(organi zbora članov) 

(1) Delovno predsedstvo zbora članov ima predsednika in dva člana, ki jih na predlog UO RD, 
na seji izvoli zbor članov. 

(2) Na predlog UO RD izvoli zbor članov še zapisnikarja, tričlansko verifikacijsko komisijo, dva 
overitelja zapisnika in tričlansko volilno komisijo v primeru volilnega zbora članov. 

(3) Organe zbora članov se izvoli z javnim glasovanjem. V kolikor je na zboru članov podan 
dodaten predlog za člane organov zbora, se najprej glasuje o predlogu UO RD, nato še o 
preostalih predlogih. Sprejet je tisti predlog, za katerega glasuje več kot polovica navzočih 
članov. 

(4) Zbor članov po izvolitvi članov delovnega predsedstva vodi predsednik delovnega 
predsedstva zbora članov (v nadaljnjem besedilu: predsedujoči ZČ), ki ima naslednje 
pravice in dolžnosti: 

 vodi sejo in usklajuje delo zbora, 

 podpiše zapisnik zbora. 
(5) Predsedujoči ZČ skrbi tudi za red na zboru. Predsednik opomni člana RD, ki moti red in ne 

upošteva določil tega poslovnika. V kolikor član nadaljuje z nespoštovanjem določil 
poslovnika, lahko predsedujoči ZČ od člana RD zahteva, da zapusti zbor članov. 

(6) Pred pričetkom dnevnega reda izkaže predsedujoči ZČ spoštovanje do umrlih članov v 
preteklem obdobju z minuto molka, kjer pozove vse prisotne, da vstanejo in se jim v tišini 
poklonijo. Po koncu minute molka, izreče s pieteto "Slava jim". 

 
 

III. Potek zbora članov 

 
8. člen 

(potek seje zbora članov) 
(1) Zbor članov poteka na javni plenarni seji. 
(2) Pri posameznih točkah dnevnega reda daje delovno predsedstvo zbora besedo najprej 

poročevalcu glede na dnevni red seje zbora. Predstavniki organov iz 2. odstavka 3. člena 
tega poslovnika so dolžni na seji zbora članov predstaviti gradivo, z morebitnimi predlogi 
sklepov. 

(3) Po uvodni predstavitvi sledi razprava glede na točko dnevnega reda. Razpravljavci se 
lahko k razpravi prijavijo, ko jih k temu pozove predsedujoči ZČ. Razpravlja se po vrstnem 
redu prijav članov RD.  
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(4) Zbor članov lahko kadarkoli sprejme predlog, da združi razpravo o enakih ali sorodnih 
točkah. 

(5) Vsak razpravljavec se mora predstaviti z imenom in priimkom zaradi vodenja zapisnika 
seje zbora. 

(6) Drugim prisotnim daje predsedujoči ZČ besedo po zaključku razprave članov. 
(7) Predsedujoči ZČ sme razpravo na posamezno točko dnevnega reda časovno omejiti. 
(8) Ko je razprava o posamezni točki dnevnega reda zaključena, zbor o tem glasuje.  
(9) Če je za posamezno vprašanje podanih več predlogov sklepov, zbor najprej odloča o 

predlogu, ki ga je predlagal organ RD ali predsednik RD, nato pa po vrstnem redu 
predlogov sklepov podanih v razpravi. 

(10) Vsak član RD z glasovalno pravico, prejme ob prihodu na sejo zbora kartonček za 
glasovanje.  

(11) Zbor sprejema sklepe z večino navzočih glasov članov, ki imajo pravico odločanja. 
Glasovanje je javno. Javno se glasuje tako, da člani izrazijo svoje stališče z dvigom 
kartončka. Izid glasovanja ugotavlja Verifikacijska komisija. 

(12) Zbor sprejema statut ali spremembe statuta z dvotretjinsko večino navzočih članov. 
Glasovanje je javno. 

(13) O posameznem sklepu se glasuje na podlagi zastavljanja vprašanj: "Kdo je za predlog 
sklepa ….", "Kdo je proti predlogu sklepa ….", "Kdo se je vzdržal glasovanja ….". 

 
9. člen 

(pravice in dolžnosti člana RD na seji zbora članov) 
(1) Član RD, ki se udeleži zbora članov, ima naslednje pravice: 

 je obveščen o delu in poslovanju RD ter o vprašanjih, o katerih 
bo odločal na zboru ter da med razpravo o posameznih 
točkah dnevnega reda lahko zahteva dodatna pojasnila od funkcionarjev v organih RD; 

 sodeluje v razpravi in predlaga spremembe, daje pobude in replike ali dopolnitve 
gradiva za sejo; 

in dolžnost: 

 da se drži reda in discipline ter določil tega poslovnika in navodil predsedujočega ZČ. 
(2) Vsak član RD ima pravico do razprave, pobude in replike. V vsaki točki dnevnega reda 

lahko razpravlja praviloma samo enkrat. Razprava lahko traja največ tri minute, replika pa 
največ dvakrat po eno minuto. 

(3) Udeleženci razprave morajo govoriti v okviru vsebine posamezne točke dnevnega reda. 
Če se udeleženec razprave oddalji od obravnavane vsebine, ga predsedujoči ZČ opomni. 
V primeru ponovitve mu odvzame besedo. Predsedujoči ZČ skrbi, da udeleženca razprave 
nihče ne moti. Govorniku lahko seže v besedo le predsedujoči ZČ. 

(4) Predsedujoči ZČ poda predlog sklepa na glasovanje ko ugotovi, da o posamezni zadevi 
ne želi nihče več razpravljati. Pred glasovanjem oblikuje predlog sklepa, če je v gradivu 
predlagani sklep spremenjen ali če pride v razpravi na zboru do novih predlogov. 

(5) Če zbor članov sklene, da bo glasovanje tajno, se glasovanje izvede tako, da je 
zagotovljena popolna tajnost pri izvajanju in oddajanju glasov v za to namenjeno skrinjico. 
O izidu glasovanja poroča zboru članov Volilna komisija. Izid glasovanja razglasi 
predsedujoči ZČ po vsakem glasovanju. Izid glasovanja mora biti zapisan v zapisnik seje 
zbora članov. 

 
10. člen 

(vprašanja in predlogi na zboru članov) 
(1) Vprašanja in predloge, na katere člani RD niso dobili odgovorov na seji, je dolžan UO 

obravnavati na prvi naslednji seji in o načinu njihove rešitve pisno obvestiti tiste, ki so 
vprašanja in predloge izpostavili. V primeru predloga, pobude ali vprašanja pomembnega 
za vse članstvo, se odgovor članom predstavi tudi na naslednjem zboru članov. 

(2) Vprašanja ali predloge za obravnavo na seji zbora članov morajo člani posredovati UO 
najmanj osem (8) dni pred sejo zbora zaradi pravočasne priprave odgovorov in pojasnil. 
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III. Volitve funkcionarjev v organe RD na zboru članov 

 
11. člen 

(postopek izvolitve funkcionarjev v organe RD na zboru članov) 
(1) Postopek izvolitve funkcionarjev v organe RD na zboru članov vodi predsedujoči ZČ, v 

sodelovanju z Volilno komisijo, ki jo zastopa njen predsednik.  
(2) Pri izvedbi volitev funkcionarjev v organe RD se upošteva Pravilnik o kandidacijskem 

postopku za volitve funkcionarjev v organe Ribiške družine Bistrica Domžale. 
(3) Predsednik Kandidacijske komisije v posebni točki dnevnega reda na volilnem zboru 

članov predstavi pravila kandidacijskega postopka in prejete kandidature za posamezne 
funkcije. V nadaljevanju predstavi – nominira kandidate za posamezne funkcije glede na 
abecedni seznam kandidatov. 

(4) Predstavitev vizije in razvoja društva opravi kandidat za predsednika RD na volilnem zboru 
članov, glede na abecedni vrstni red priimka kandidata.  

(5) Volitve funkcionarjev v organe RD so lahko javne ali tajne. 
(6) Če zbor članov sklene, da bo glasovanje javno, se glasovanje izvede tako, kot to določa 

enajsti odstavek 8. člena tega poslovnika.  
(7) Če zbor sklene, da bo glasovanje tajno, se glasovanje izvede tako, kot to določa peti 

odstavek 9. člena tega poslovnika.  
(8) Volitve se opravijo tako, da se glasuje za vsako funkcijo posamezno ali v paketu. 
 

12. člen 
(volitve enega ali več kandidatov) 

(1) Če se glasuje o enem kandidatu, je ta izvoljen, če je zanj glasovala večina navzočih članov. 
(2) Če se glasuje o dveh ali več kandidatih, je izvoljen kandidat, za katerega je glasovala 

večina navzočih članov. 
(3) Če se glasuje o več kandidatih, pa nobeden ni dobil večine iz prejšnjega odstavka tega 

člena, se opravi dodatno glasovanje med kandidatoma, za katera je v prvem glasovanju 
glasovalo največ navzočih članov. 

(4) V primeru, da je za dva kandidata glasovalo enako število članov in sta dobila enako število  
glasov, se izvede nov volilni krog. Izvoljen je kandidat, za katerega je glasovala večina 
navzočih članov. 

 
13. člen 

(volilna komisija) 
(1) Vsa volilna opravila na zboru članov izvede Volilna komisija.  
(2) Kot pomoč pri javnem štetju glasov se lahko uporabi Verifikacijsko komisijo. 
(3) Ugotovitve o poteku glasovanja in rezultatih volitev za posamezne organe se vpišejo v 

zapisnik zbora članov.  
 

14. člen 
(ugovor na potek volitev) 

(1) Ugovor na potek ali na sam rezultat volitev, ki je podan na zboru članov, proučita skupaj 
delovno predsedstvo in Volilna komisija ter poročata zboru članov, ki odloči o ugovoru s 
sklepom. 

(2) Delovno predsedstvo odloči o ugovoru takoj. To izvede na način, da za tri (3) minute 
prekine sejo in presodi o podanem ugovoru ter pripravljenem odgovoru. 

 
 

X. Vodenje zapisnika seje zbora članov 

 
15. člen 

(zapisnik zbora članov) 
(1) O poteku seje zbora članov piše zapisnikar zapisnik, ki ga po potrditvi obeh overiteljev in 

zapisnikarja, podpiše še predsedujoči ZČ. 
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(2) V zapisniku se navede čas in kraj seje zbora, število prisotnih članov RD, udeležbo 
vabljenih gostov, dnevni red seje, izvoljene organe zbora, povzetek razprave pri 
posameznih točkah dnevnega reda, sprejete sklepe in dokumente, ki se priložijo zapisniku. 

(3) Zapisnik s prilogami o poteku seje zbora članov v pisni obliki se hrani trajno. 
 
 

XI. Končne določbe 

 

16. člen 
(1) V poslovniku uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni 

kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola. 
(2) Določbe tega poslovnika veljajo tudi v primeru sklica izrednega zbora članov. 
(3) Poslovnik začne veljati naslednji dan po sprejetju na zboru članov RD, uporablja pa se od 

1. 4. 2019. 
 
 
Šmarca pri Kamniku, 17. 3. 2019 
 
 
 

  Martin Movern, 
predsednik RD Bistrica Domžale 


