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POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE  
PITCH&PUTT ZVEZE SLOVENIJE 

 
 

1. člen 
Poslovnik o delu skupščine Pitch&Putt zveze Slovenije (PPZS) ureja: 

1. sklicevanje skupščine. 
2. Sklepčnost. 
3. Način glasovanja in sprejemanja sklepov. 
4. Pristojnosti skupščine. 
5. izvolitev organov skupščine: 

 Delovnega predsedstva (3 člani) 
 Verifikacijske komisije (3 člani) 
 Zapisnikarja (1 član) 
 Overovatelja zapisnika (2 člana) 
 Volilne komisije (3 člani) kadar je volilna skupščina 
 Drugih   delovnih   organov 

6. zapisnik, arhiviranje in objavljanje sklepov. 
7. prehodne in končne določbe. 

 
 

I. SKLICEVANJE SKUPŠČINE 
 

2. člen 
Skupščino PPZS sestavljajo klubi, člani PPZS.  Skupščino skliče predsednik PPZS, enkrat 
letno,  najmanj  dvajset (20)  dni pred dnevom zasedanja.  Člane se vabi s pisnim 
vabilom. Vabilu se priloži ustrezno  gradivo.  Gradivo  se  lahko  posreduje  tudi  
neposredno  pred  zasedanjem skupščine. Do zasedanja mora biti sestavljen dnevni red, 
ki opredeljuje vsebino zasedanja. Člani imajo pravico poslati predloge za razpravo s 
pripadajočimi gradivi vsaj deset (10) dni pred sejo skupščine.  

 
3. člen 

Izredno skupščino skliče predsednik PPZS: 
– na lastno pobudo 
– na zahtevo nadzornega odbora (NO) 
– na zahtevo več kot 1/3 članov društva. 

Sklic  se  izvrši  v dvajsetih (20)  dneh  po  prejeti  pisni  zahtevi  predlagatelja,  ki  mora  
biti obrazložena. 
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II. SKLEPČNOST 

 
4. člen 

Skuščina je sklepčna, če je na zasedanju ob uri sklica prisotnih več kot polovica vseh  
članov. Če sklepčnost ni dosežena, se zasedanje preloži za trideset (30) minut, nakar se 
seja skupščine lahko začne, če je prisotnih vsaj pet (5) delegatov oz. določeno število delegatov 
aktivnih klubov. Če skupščina ni sklepčna, se naslednja lahko skliče po tridesetih (30) 
dneh. 
 
 

III. NAČIN GLASOVANJA IN SPREJEMANJE SKLEPOV 
 

5. člen 
Glasovanje je javno, lahko pa tudi tajno. O glasovanju odloči skupščina z večino glasov 
prisotnih članov. 
 

6. člen 
Skupščina veljavno sprejema sklepe o finančnem načrtu, zaključnem računu in 
spremembah statuta z 2/3 večino prisotnih članov skupščine. 
 
 

IV. PRISTOJNOST SKUPŠČINE 
 

7. člen 
Skupščina na zasedanju obravnava vse naloge, opredeljene z dnevnim redom, ki ga je ob  
sprejemanju možno dopolniti ali spremeniti.  
Pristojnosti skupščine so opredeljene v Statutu PPZS. 
 
 

V. IZVOLITEV ORGANOV SKUPŠČINE 
 

8. člen 
Do izvolitve organov skupščine skupščino vodi predsednik PPZS,  ki  predlaga  dnevni  
red,  izvrši  glasovanje  za  sprejem  dnevnega  reda  in izvolitev organov za zasedanje. 
 

9. člen 
Skupščina izvoli naslednje organe: 
9.1. Delovno predsedstvo (3 člani), predsednika delovnega predsedstva in 2 člana. 
Delovno predsedstvo vodi in usmerja delo skupščine po sprejetem dnevnem redu, skrbi 
za formuliranje sklepov, vodenje zapisnika in nemoteni potek. 
9.2. Zapisnikarja, ki skrbi in odgovarja za pravilen in pravočasen zapis o poteku sprejetih 
sklepov in o arhiviranju celotnega gradiva. 
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9.3. Overovatelja zapisnika (2 člana), ki lastnoročno overita pravilnost zapisnika in 
sklepov. 
9.4. Verifikacijsko komisijo (3 člani), ki ugotovi število prisotnih članov in sklepčnost. O 
svojih ugotovitvah poroča skupščini. Komisija ugotavlja prisotnost drugih navzočih 
gostov oz. povabljenih, ki ne štejejo za ugotavljanje sklepčnosti. Člani delovnega 
predsedstva (razen predsednika delovnega predsedstva) so lahko člani verifikacijske 
komisije. 
9.5. Volilno komisijo (3. člani), ki pripravi, izvede in objavi rezultate volitev na volilni 
skupščini. Glede na ta poslovnik komisija izvede javne ali tajne volitve, odvisno od 
sklepa skupščine. Komisija pripravi volilni material. 
9.6. Druge organe, v kolikor se ugotovi potreba. Skupščina z večino glasov izglasuje tudi 
druge potrebne organe, da bi zasedanje potekalo nemoteno. 
 
 

VI. VODENJE ZAPISNIKA, ARHIVIRANJE IN OBJAVLJANJE SKLEPOV 
 

10. člen 
O  poteku  skupščine se  vodi  zapisnik,  ki  mora  odražati  realni  potek razprave  in  
sklepe.  Zapisnik  se  vodi  v  pisni  obliki,  lahko  pa  tudi  v  drugih oblikah (avdio–video 
snemanje, elektronske oblike ipd.). 
 

11. člen 
Zapisnik  lastnoročno  podpišejo:  delovni  predsednik,  2  overovatelja  zapisnika  in  
zapisnikar. 
 

12. člen 
Arhiviranje zapisnika in gradiva se vrši v arhivu PPZS. 
 

13. člen 
Objava  zapisnika  in  sklepov  se  izvrši  v  roku  20  dni  od zasedanja tako, da vsi člani 
PPZS prejmejo zapisnik v pisni obliki. Sekretar društva odgovarja za obveščanje članov. 
 

14. člen 
NO opravlja naloge, ki so določene v Statutu. NO se sestaja   po   potrebi,   vendar   
obvezno pred zborom skupščine.  Svoje  ugotovitve  o uresničevanju sklepov sporoči na 
zasedanju skupščine.  

15. člen 
NO sprejema  svoje  odločitve  z  večino  glasov  vseh  svojih članov.  Delo NO  vodi  
predsednik,  ki  tudi  odgovarja  za  pravočasni  sklic seje NO in za poročilo na skupščini. 
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16. člen 

Za redno opravljanje dela PPZS lahko UO imenuje stalne ali občasne komisije. Stalne in 
občasne komisije imajo praviloma predsednika in 2 člana. Število članov komisije se 
lahko poveča če je to potrebno za optimalno delovanje komisje. Občasne komisije so 
imenovane za določene primere, po zaključku teh primerov je njihova aktivnost 
končana, napr. »Komisija za priznanja«, ki ima naslednje dolžnosti: 

1. Zbira, ureja in vodi podatke o članih. 
2. Pripravlja predloge za podelitev priznanj za: 
– 10 let aktivnega dela 
– bronasto priznanje za 20 let aktivnega dela. 
– srebrno priznanje za 30 let aktivnega dela. 
– zlato priznanje za 35 in več letno aktivno delo. 
– predlaga častnega člana. 

O  predlogih  odloča UO PPZS. Vsa priznanja se podeljujejo na redni skupščini članov. 
 

17. člen 
Disciplinska komisija (DO) deluje po določilih Disciplinskega pravilnika, ki je sestavni  
del pravil PPZS. 
 
 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

18. člen 
Ta poslovnik se lahko spremeni ali dopolni v skladu z Zakonom o društvih, Statutom 
PPZS in drugo zakonodajo, na zasedanju skupščine PPZS. 
 

19. člen 
Ta poslovnik stopi v veljavo takoj po sprejetju na zasedanju skupščine PPZS. 
 
 

PPZS      Julij, 2016 


