
POSLOVNIK 0 DELU SVETA KGZS 

Na podlagi 13. elena Zakona 0 Kmetijsko gozdarski zbornici Siovenije (Uradni list RS, st. 
69/04-UPB 1, 117/06-Z0avP-2, 26108, 7109 Odl. US: U-I-25/08-11) in 17. elena Statuta 
Kmetijsko gozdarske zbornice Siovenije (Uradni list RS, st. 53108 s spremembami z dne 
22.6.2010) je Svet Kmetijsko gozdarske zbornice Siovenije na seji dne 28.3.2011 sprejel 

POSLOVNIK 0 DELU SVETA 

KMETIJSKO GOZDARSKE ZBORNICE SLOVENIJE 


I. SPLOSNE DOLOCBE 

1. elen 

(vsebina poslovnika) 


Stem poslovnikom se doloea organizacija in naCin dela sveta Kmetijsko gozdarske zbornice 
Siovenije (v nadaljevanju: svet), pravice in dolznosti elanic in elanov sveta ter postopek 
volitev in imenovanj obveznih organov Kmetijsko gozdarske zbornice Siovenije (v 
nadaljevanju: zbornica). 

Za elanice in elane sveta se uporablja naziv svetnik. 

2. elen 

(sestava, delovno podroeje in pristojnost) 


Sestavo, delovno podroeje in pristojnost sveta doloeata Zakon 0 Kmetijsko gozdarski 
zbornici Siovenije in Statut Kmetijsko gozdarske zbornice Siovenije. 

II. KONSTITUIRANJE SVETA 

3. elen 

(sklic konstitutivne seje) 


Konstitutivno sejo sveta v roku 30 dni po opravljenih volitvah skliee predsednik zbornice, v 
njegovi odsotnosti pa eden od podpredsednikov zbornice. Ce mandat organom zbornice 
poteee pred sklicem konstitutivne seje sveta, konstitutivno sejo skliee direktor zbornienega 
urada. 

Svet se konstituira na prvi seji sveta, na kateri mora biti navzoeih vee kot polovica svetnikov. 

4. elen 

(delovno predsedstvo) 


Do izvolitve predsednika zbornice vodi prvo sejo sveta trielansko delovno predsedstvo, ki ga 
vodi sklicatelj. Svet na predlog predsedujoeega izvoli ostala dva elana delovnega 
predsedstva. 

5. elen 

(komisije na konstitutivni seji) 


Na prvi seji sveta na predlog predsedujoeega svet imenuje: 
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• triclansko mandatno komisijo, 
• triclansko verifikacijsko komisijo, 
• triclansko kandidacijsko komisijo, 
• triclansko volilno komisijo, 
• zapisnikarja. 

6. elen 

(mandatna komisija) 


Mandatni komisiji se predlozi porocilo volilne komisije 0 izvolitvi svetnikov, potrdilo 0 izvolitvi 
svetnikov in morebitne pritozbe kandidatov ali predstavnikov list. Svetnik predlozi potrdilo 0 

svoji izvolitvi komisiji za mandatna vprasanja, ki ob tem preveri svetnikovo istovetnost z 
vpogledom v njegov osebni dokument. 

7. elen 

(potrditev mandatov) 


Svet potrdi mandate svetnikov na predlog mandatne komisije potem, ko dobi porocilo te 
komisije 0 pregledu potrdil 0 izvolitvi skupaj z navedbo morebitnih pritozb kandidatov ali 
predstavnikov list. 

III. PRAVICE IN DOLZNOSTI SVETNIKOV 

8. elen 

(pravice in dolznosti svetnikov) 


Svetniki imajo pravico in dolznost, da se udelezujejo sej sveta, sodelujejo pri delu sveta, 
predlagajo obravnavo vprasanj ter dajejo pobude in imajo pravico, da odlocajo. 

Svetniki morajo varovati podatke zaupne narave in poslovno tajnost. 

Za skodo, ki jo povzroci svetnik z zlorabo ali izdajo zaupnih podatkov ali poslovnih skrivnosti, 
lahko zbornica ali oskodovanec zoper krsitelja uvedeta postopek za nadomestilo skode. 

9. elen 

(pravica do obveseenosti) 


Svetnik ima pravico biti seznanjen z aktivnostmi zbornice. Svetnik lahko od organov zbornice 
zahteva pojasnila, obrazlozitve ali odgovore na vprasanja. V kolikor je to mogoce, se 
odgovor svetniku poda na tekoci seji, najpozneje pa na naslednji seji sveta. 

Ce je vprasanje svetnika podano pisno, se odgovor pod a v pisni obliki. Na zahtevo svetnika 
se tudi odgovor na ustno vprasanje poda v pisni obliki . 

10. elen 

(izostanek 5 seje sveta) 


Svetnik, ki se ne more udeleziti seje sveta, mora 0 tem pravocasno obvestiti pooblascenega 
delavca zbornicnega urada. 

2 



POSLOVNIK 0 DELU SVETA KGZS 

IV. VOLlTVE, IMENOVANJA, RAZRESITVE 

1. VOLlTVE IN IMENOVANJA 

11 . elen 

(volitve in imenovanja) 


Svet voli naslednje organe zbornice: 
predsednika in dva podpredsednika sveta, 
clane upravnega odbora zbornice, 
clane nadzornega odbora zbornice, 
5 clanov castnega razsodisca zbornice in njihovih namestnikov, 
predsedstvo stalne arbitraz:e zbornice in sicer 5 clanov ter njihovih namestnikov. 

Svet imenuje naslednje organe zbornice: 
direktorja zbornicnega urada in njegovega namestnika, 
vodjo obmocne enote zbornice, 
clane strokovnih odborov in drugih stalnih ali obcasnih delovnih teles zbornice (v 
nadaljevanju : strokovni odbor zbornice). 

12. elen 
(glasovanje) 

Svet voli, imenuje in razresuje organe zbornice s tajnim glasovanjem, razen ce svet na 
predlog predsednika sveta ali 10 svetnikov odloGi, da se glasuje javno. 

Svet imenuje clane strokovnih odborov zbornice z javnim glasovanjem. Glasuje se za celo 
listo kandidatov naenkrat. 

13. elen 

(komisije pri volitvah) 


Za izvedbo volitev se imenuje triclansko kandidacijsko komisijo, v primeru tajnih volitev pa 
tudi triclansko volilno komisijo. 

Kandidacijski postopek vodi kandidacijska komisija, ki zbere kandidature in naredi seznam 
kandidatov. 

V primeru tajnega glasovanja volitve vodi volilna komisija, ki tudi razglasi rezultate. 

V primeru javnega glasovanja volitve vodi predsedujoci. 

1. 1. Volitve predsednika in podpredsednikov sveta 

14. elen 

(volitve predsednika in podpredsednikov) 


Svet voli predsednika in dva podpredsednika sveta , ki so hkrati tudi predsednik in 
podpredsednika zbornice oziroma upravnega odbora zbornice. 
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15. elen 
(kandidatura) 

Kandidate za predsednika in oba podpredsednika sveta predlaga s podpisi najmanj 10 
svetnikov. 

Kandidati, ki so predlagani v skladu s prejsnjim odstavkom, morajo dati pisno soglasje h 
kandidaturi. 

Enega podpredsednika sveta se voli iz prve, enega podpredsednika sveta pa iz druge volilne 
skupine. 

Vsak svetnik lahko s podpisom pod pre enega kandidata za predsednika sveta, enega 
kandidata za podpredsednika sveta iz prve in enega kandidata za podpredsednika sveta iz 
druge volilne skupine. 

Ce je za posamezno funkcijo iz tega elena vee kandidatov, se 0 predlaganih kandidatih 
glasuje. Seznam kandidatov na glasovnici se sestavi po abecednem redu njihovih priimkov 
in imen. 

Veljavnost glasovnice v primeru tajnega glasovanja se ugotavlja po delih. 

Kandidati za predsednika sveta lahko pred izvedbo volitev predstavijo svoj program. 
Predstavitev ne sme trajati dlje kot 5 minut. 

16. elen 

(izid volitev) 


Za predsednika ali podpredsednika sveta je izvoljen kandidat, ki je dobil veeino glasov 
navzoeih svetnikov. 

V primeru da nobeden od kandidatov za isto funkcijo ni dobil veeine glasov navzoeih 
svetnikov, se glasovanje ponovi. Pri ponovnem glasovanju se izbira Ie med kandidatoma, ki 
sta pri prvem glasovanju dobila najveeje stevilo glasov. V primeru da za ponovno glasovanje 
ni mogoee doloeiti dveh kandidatov po najvee prejetih glasovih pri prvem glasovanju, se 
opravi zreb med kandidati, ki so prejeli enako stevilo glasov. Pri ponovnem glasovanju je 
izvoljen kandidat, ki je dobil veeje stevilo glasov. 

Ce tudi pri ponovnem glasovanju oba kandidata prejmeta enako stevilo glasov, 0 izvolitvi 
odloei zreb. 

1.2. Volitve elanov upravnega odbora zbornice 

17. elen 

(volitve elanov upravnega odbora) 


Trinajst elanov upravnega odbora zbornice voli svet po obmoenih enotah zbornice tako, da 

je iz vsake obmoene enote zbornice po en svetnik izvoljen za elana upravnega odbora 

zbornice. 


Enega elana upravnega odbora zbornice voli svet izmed svetnikov, ki so jih v svet izvolile 

pravne osebe. 

Tri elane upravnega odbora zbornice voli svet izmed strokovnjakov, katerih strokovno, 

raziskovalno, pedagosko ali znanstveno delo je povezano s kmetijstvom ali gozdarstvom. 
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18. elen 
(kandidature) 

Posamezne kandidature ali seznam kandidatov za clane upravnega odbora zbornice: 
ki se volijo po obmocnih enotah zbornice, 
za enega clana upravnega odbora zbornice izmed svetnikov, ki so jih v svet izvolile 
pravne osebe, 
za tri clane upravnega odbora, ki se volijo izmed strokovnjakov, katerih strokovno, 
raziskovalno, pedagosko ali znanstveno delo je povezano s kmetijstvom ali 
gozdarstvom, 

mora s podpisi podpreti najmanj 5 svetnikov. 

Vsak svetnik lahko pisno pod pre samo enega kandidata za clana upravnega odbora 
zbornice iz posamezne obmocne enote zbornice in najvec tri kandidate za clane upravnega 
odbora zbornice, ki se volijo izmed strokovnjakov, katerih strokovno, raziskovalno, 
pedagosko ali znanstveno dele je povezano s kmetijstvom ali gozdarstvom. 

Na podlagi vlozenih predlogov kandidacijska komisija sestavi listo kandidatov, 0 kateri se 
glasuje na volitvah. 

19. elen 

(vee kandidatov) 


Ce je za posamezno mesto predlaganih vee kandidatov kot se jih voli, se v primeru javnega 
glasovanja glasuje po abecednem vrstnem redu priimkov in imen kandidatov, v primeru 
tajnega glasovanja pa se kandidati navedejo na glasovnici po abecednem vrstnem redu 
priimkov in imen. Veljavnost glasovnice pri tajnem glasovanju se ugotavlja po delih. 

20. elen 

(rezultati volitev) 


Ce svet pri izvedbi volitev zaradi enakega stevila glasov »za« in »proti« ne sprejme 
odlocitve, odloci glas predsednika sveta, ce svet pred izvedbo volitev ne odloci drugace. 

Ce je za posamezno funkcijo v upravnem odboru zbornice samo en kandidat, je ta izvoljen, 
ce je prejel vecino glasov navzocih svetnikov. Ce edini kandidat ni dosegel vecine glasov 
navzocih svetnikov, se ponovno izvede kandidacijski postopek. 

Ce je za posamezno funkcijo v upravnem odboru zbornice vee kandidatov, je izvoljen tisti 
kandidat, ki je dobil najvecje stevilo glasov. 

Za tri clane upravnega odbora zbornice, ki jih voli svet izmed strokovnjakov, katerih 
strokovno, raziskovalno, pedagosko ali znanstveno delo je povezano s kmetijstvom ali 
gozdarstvom, so izvoljeni tisti trije kandidati, ki so dobili najvec glasov. 

1. 3. Volitve elanov nadzornega odbora zbornice 

21. elen 

(volitve elanov nadzornega odbora) 


Svet voli 5 clanov nadzornega odbora zbornice. Za volitve se smiselno uporabljajo dolocbe 0 

volitvah clanov upravnega odbora zbornice. 
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1. 4. Volitve elanov stalne arbitraie zbornice 

22. elen 

(volitve elanov stalne arbitraie in njihovih namestnikov) 


Svet voli predsedstvo stalne arbitraze zbornice in sicer 5 clanov ter njihovih namestnikov. Za 
volitve se smiselno uporabljajo dolocbe 0 volitvah clanov upravnega odbora zbornice. 

1. 5. Volitve elanov eastnega razsodisea zbornice 

23. elen 

(volitve elanov eastnega razsodisea in njihovih namestnikov) 


Svet voli 5 clanov castnega razsodisca zbornice in njihovih namestnikov. Za volitve se 
smiselno uporabljajo dolocbe 0 volitvah clanov upravnega odbora zbornice. 

1. 6. Imenovanje direktorja zbornienega urada in njegovega namestnika 

24. elen 

(imenovanje direktorja in namestnika) 


Svet na predlog upravnega odbora zbornice imenuje direktorja zbornicnega urada in 
njegovega namestnika, ki sta imenovana, ce dobita vecino glasov navzocih svetnikov. 

V kolikor kandidat za direktorja zbornicnega urada ali za njegovega namestnika ne dobi 
veCine glasov navzocih svetnikov, mora upravni odbor zbornice za naslednjo sejo sveta 
predlagati novega kandidata. 

1. 7. Imenovanje vodje obmoene enote zbornice 

25. elen 

(imenovanje vodje obmoene enote) 


Svet na predlog direktorja zbornicnega urada imenuje vodjo obmocne enote zbornice. Vodja 
je imenovan, ce dobi vecino glasov navzocih svetnikov. 

V kolikor kandidat za vodjo obmocne enote ne dobi vecine glasov navzocih svetnikov, mora 
direktor zbornicnega urada za naslednjo sejo sveta predlagati novega kandidata. 

2. RAZRESITVE 

26. elen 
(razresitev) 

Dolocbe tega poslovnika, ki se nanasajo na postopek pri volitvah oziroma imenovanjih, se 
smiselno uporabljajo tudi v postopku razresitve. 
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V. PRIPRAVE IN DELO NA SEJI SVETA 

27. elen 

(delo na sejah) 


Svet opravlja svoje dele na sejah . 

1. Sklicevanje seje sveta 

28. elen 
(sklic) 

Sejo sveta sklicuje predsednik sveta v skladu s programom dela ali na lastno pobudo. 

Predsednik sveta je dolzan sklicati sejo sveta v 15 dneh na zahtevo: 

- upravnega odbora zbornice, 

- nadzornega odbora zbornice, 

- najmanj ene tretjine clanov sveta. 


29. elen 

(sklic po predlagatelju) 


Ce predsednik sveta ne sklice seje sveta v 15 dneh od dneva, ko je bila dana zahteva za 
sklic seje sveta, lahko sklicejo sejo predlagatelji zahteve. 

30. elen 

(vabilo za redno sejo) 


Vabilo za redno sejo sveta s predlogom dnevnega reda mora biti praviloma poslano clan om 
sveta najmanj 10 dni pred dnevom, ki je dolocen za sejo sveta. 

Vabilu za sejo sveta se prilozi predlog dnevnega reda z ustreznimi gradivi, ki se bode 
obravnavala na seji sveta in zapisnik prejsnje seje sveta, ce ni bil ta ze poslan . 

Ce gradiva iz objektivnih razlogov oziroma narave obravnavanega vprasanja ni bilo mogoce 
poslati skupaj z vabilom, je lahko gradivo za sejo sveta poslano tudi naknadno oziroma 
izjemoma posredovano na sami seji. 

Ce predlagano gradivo vsebuje podatke zaupne narave, je treba gradivo oznaciti z oznako 
»poslovna skrivnost« . Ce so zaupne narave samo posamezni deli gradiva, jih je treba 
prikazati v posebni prilogi z vsakomur vidno oznako, da gre za poslovno skrivnost. 

31. elen 
(nujen sklic) 

Predsednik sveta lahko izjemoma v nujnih primerih, ko to terjajo nepredvidene okoliscine ali 
potrebe, po telefonu ali z drugimi sredstvi sklice izredno sejo sveta v 3 dneh pred rokom 
dolocenim za sejo sveta. 
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32. elen 
(korespondenena seja) 

V nujnih primerih, ko je potrebno sprejeti odlocitev v krajsem casu, kot pa je mogoce sklicati 
sejo sveta, lahko predsednik sveta izvede korespondencno sejo sveta. V ta namen se 
predsednik sveta po telefonu ali na drug ustrezen nacin posvetuje s svetniki in dobi od njih 
odgovor. 

Vprasanje za korespondencno sejo sveta mora biti jasno in nedvoumno, tako da je nanj 
mogoce odgovoriti Ie z »da« ali »ne«. 

o korespondencni seji sveta se sestavi zapisnik, v katerem se navede vzrok za izvedbo 
korespondencne seje, postavljeno vprasanje in odgovori svetnikov. Ta zapisnik potrdi svet 
na svoji naslednji seji. 

2. Vodenje in potek seje sveta 

33. elen 
(predsedujoei) 

Sejo sveta pricne, vodi in zakljuci predsednik sveta. Pri vodenju seje sveta sodelujeta v 
delovnem predsedstvu tudi oba podpredsednika sveta. V primeru odsotnosti ali zadrzanosti 
predsednika sveta vodi sejo eden izmed podpredsednikov sveta, ki ga pooblasti predsednik 
sveta, ce sta tudi podpredsednika sveta zadrZana pa eden izmed svetnikov, ki ga doloci 
predsednik ali podpredsednik sveta. V takem primeru ima predsedujoci pri vodenju seje 
sveta vsa pooblastila predsednika sveta. 

34. elen 

(volitve delovnih teles in imenovanje zapisnikarja) 


Pred pricetkom obravnave dnevnega reda seje sveta svetniki na predlog predsednika sveta 
izvolijo triclansko verifikacijsko komisijo in imenujejo zapisnikarja za sejo. 

35. elen 

(obvestilo 0 udeleibi) 


Predsednik sveta obvesti svet, kateri svetniki so se opraviCili, da se seje sveta ne morejo 
udeleziti in kdo je bil se vabljen na sejo sveta poleg svetnikov. 

Pri delu na seji sveta lahko sodelujejo poleg svetnikov tudi osebe, ki jih povabi predsednik 
sveta, vendar brez pravice odlocanja in razpravljanja, razen ce jih k razpravi ne pozove 
predsednik sveta. 

36. elen 

(ugotavljanje sklepenosti) 


Na podlagi podatkov verifikacijske komisije predsednik sveta ugotovi sklepcnost. Ce na seji 
sveta ni navzocih dovolj svetnikov, da bi svet lahko sklepal skladno z zakonom, statutom in 
tem poslovnikom, predsednik sveta v roku 8 dni ski ice ponovno sejo sveta z enakim 
dnevnim redom. 
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Predsednik sveta ugotovi sklepcnost tudi pred vsakim glasovanjem in nadaljevanjem 
prekinjene seje sveta . 

o prisotnosti svetnikov se na seji sveta vodi poimenska evidenca. Svetniki se vpisejo na 
seznam prisotnosti na zacetku in na koncu seje. 

37. elen 
(dnevni red) 

Dnevni red seje sveta svetniki prejmejo z vabilom. Svetnik ima pravico sklicatelju seje 
predlagati spremembe in dopolnitve predlaganega dnevnega reda najkasneje 3 delovne dni 
pred sejo sveta s pisnim predlogom, v katerem pojasni, zakaj je treba predlagano 
spremembo ali vprasanje vnesti v dnevni red in predlozi morebitno gradivo. 0 predlogu brez 
razprave odloca svet na seji. 

Pri dolocanju dnevnega reda svet najprej odloca 0 predlogih, da se posamezne zadeve 
umaknejo z dnevnega reda, nato pa 0 predlogih, da se dnevni red razsiri. 

38. elen 

(razsiritev dnevnega reda) 


Sklicatelj seje sveta lahko predlog dnevnega reda ze sklicane seje sveta razsiri Ie izjemoma, 
na podlagi pisno obrazlozenega predloga, ce so razlogi za razsiritev dnevnega reda nastali 
po sklicu seje. Predlagatelj lahko predlog za razsiritev dnevnega reda na seji sveta tudi 
ustno obrazlozi. Obrazlozitev sme trajati najvec 3 minute. 

39. elen 

(vrstni red obravnave) 


Posamezne tocke dnevnega reda se obravnavajo po zaporedju, kot je doloceno v sprejetem 
dnevnem redu. 

Med sejo sveta sme svet spremeniti zaporedje posameznih tock dnevnega reda. 

40. elen 

(potrditev zapisnika prejsnje seje) 


Na zacetku redne seje sveta svetniki potrdijo zapisnik prejsnje redne seje sveta, zapisnike 
morebitnih izrednih ali korespondencnih sej sveta med obema rednima sejama sveta in 
sprejmejo porocilo 0 realizaciji sklepov. 

Vsak svetnik ima pravico podati pripombe na zapisnik in na porocilo 0 realizaciji sklepov. 

o utemeljenosti pripomb k zapisniku odloci svet brez razprave. Ce so pripombe sprejete, se 
v zapisnik vnesejo ustrezne spremembe. 

41. elen 

(obravnava posamezne toeke dnevnega red a) 


V zacetku obravnave posamezne tocke dnevnega reda da lahko njen predlagatelj k njej 
obrazlozitev ali dodatna pojasnila, ki pa praviloma ne smejo biti daljsa kot 10 minut. 
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Za predlagateljem dobijo besedo svetniki in za njimi drugi udelezenci na seji sveta, ki se 
priglasijo k besedi in jim predsednik sveta da besedo. 

Ko predsednik sveta ugotovi , da ni vee govornikov, razpravo zakljuCi in predlaga sprejem 
sklepov k obravnavani toeki . 

42. elen 

(pravica do razprave) 


Na seji sveta lahko govori Ie svetnik, ki se je prijavil k razpravi. 

Svetniki se prijavljajo k razpravi za doloeeno toeko dnevnega reda od zaeetka seje sveta do 
konca razprave in sicer pisno ali ustno, pri eemer se praviloma najprej izerpa lista pisno 
prijavljenih . 

Svetnik sme govoriti sele potem, ko mu predsednik sveta da besedo. Svetnik praviloma 
govori za govorniskim odrom. Pred zaeetkom razprave se predstavi z imenom in priimkom, v 
kolikor ni bil predhodno ze najavljen s strani predsednika sveta . 

Svetnik sme govoriti Ie 0 vprasanju, ki se obravnava. Svetnika lahko opomni na red ali mu 
seze v besedo Ie predsednik sveta, ki tudi skrbi, da svetnika pri govoru nihee ne moti. 

43. elen 

(trajanje razprav in replik) 


Svetnik lahko 0 istem vprasanju razpravlja Ie enkrat, poleg tega ima pravico se do dveh 
replik. Razprava ne sme biti daljsa od 5 minut. 

Odgovor na navedbe (replika) je dovoljen pri vsaki toeki dnevnega reda vsakemu svetniku ali 
udelezencu seje sveta dvakrat in lahko traja najvec 2 minuti. Ge je bil govornik v predhodni 
razpravi posebej imenovan ali pozvan, ima pravico 5e do ene dodatne replike. 

Predsednik sveta praviloma daje besedo govornikom po zaporedju priglasitve. 

Predsednik sveta lahko v primeru obsirnega in zahtevnega dnevnega reda dolzino razprave 
razpravljavcev casovno omeji na 2 minuti , hkrati pa lahko sklene, da sme razpravljavec 0 

istem vprasanju govoriti Ie enkrat. 

44. elen 

(proceduralni predlogi) 


Svetniku, ki zeli govoriti 0 krsitvi tega poslovnika ali krsitvi dnevnega reda ali ima 
proceduralni predlog, da predsednik sveta besedo takoj, ko jo ta zahteva. Govor svetnika ne 
sme trajati vee kot 2 minuti. Predsednik sveta da po tem govoru pojasnilo glede domnevnih 
krsitev poslovnika oziroma dnevnega reda. Ce svetnik s pojasnilom ni zadovoljen, odloci 0 

vprasanju svet brez razprave. 

Takoj da predsednik sveta besedo tudi svetniku, ki besedo zeli zato, da bi opozoril na 
napako oziroma na navedbo, ki je po njegovem mnenju netoena in je povzrocila 
nesporazum. Pri tem se mora svetnik omejiti Ie na pojasnilo in njegov govor ne sme trajati 
dlje kot 2 minuti. 
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45. elen 
(prekinitev seje) 

Predsednik sveta lahko med sejo prekine deja sveta : 
ce ni vee prisotne potrebne vecine clanov sveta za sprejem sklepov, 
ce je treba opraviti uskladitve gradiv ali pridobiti potrebna mnenja, 
ce ne more zagotoviti reda na seji sveta, 
zaradi odmora, 
v drugih primerih, ko tako sklene svet. 

Predsednik sveta lahko prekine sejo sveta tudi na predlog svetnika, 0 prekinitvi odloci svet. 

46. elen 

(razprava brez sklepanja) 


V primeru, da obravnavano vprasanje ne zahteva sklepanja ali ce svet sprejme Ie 
informacijo, 0 kateri ni treba sklepati in ko ni vee prijavljenih k razpravi , predsednik sveta 
konca razpravo in preide na naslednjo tocko dnevnega reda. 

Ko so obravnavane vse tocke dnevnega reda, predsednik sveta zakljuci sejo. 

3. Glasovanje in odloeanje 

47. elen 
(glasovanje) 

Glasovanje na sejah sveta je praviloma javno. Glasuje se z dvigom rok. 

Svet lahko na predlog predsednika sveta ali desetih svetnikov odloCi, da se 0 posameznih 
predlogih glasuje tajno. 

48. elen 
(obrazlozitev glasu) 

Svetniki imajo pred glasovanjem pravico obrazloziti svoj glas, razen ce poslovnik doloca, da 
svet odloci brez razprave. Obrazlozitev ne sme trajati dlje kot 1 minuto. 

49. elen 

(javno glasovanje) 


Z dvigom rok glasujejo svetniki tako, da jih predsednik sveta pozove, da se z dvigom rok 
najprej izrecejo tisti, ki glasujejo »za« in potem tisti , ki glasujejo »proti«. 

50. elen 

(tajno glasovanje) 


Svet glasuje tajno, ce se tako odloci veCina prisotnih svetnikov na predlog predsednika sveta 
ali najmanj desetih svetnikov. 
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Tajno se glasuje z glasovnicami. Izvoli se trielansko komisijo za izvedbo glasovanja. 
Komisija pripravi toliko glasovnic kolikor je svetnikov. Na glasovnice z zigom zbornice se 
napise besedilo predloga za katerega se glasuje ter oznaebi »za« in »proti«. 

Glasovnice se razdeli svetnikom, ki obkrozijo oznaebo, za katero se opredelijo. Po 
glasovanju komisija ugotovi izid in 0 tem poroea predsedniku sveta. 

51. clen 

(ponovitev glasovanja) 


Ce svetnik ugovarja poteku glasovanja, se glasovanje lahko ponovi. 0 ponovitvi glasovanja 
odloCi svet brez razprave. 

Svetnik mora dati ugovor takoj po glasovanju pred prehodom na novo toeko dnevnega reda. 
Ugovor lahko obrazlozi, za kar ima na voljo 3 minute. 

4. Sklepi 

52. elen 
(veeina) 

Svet sprejema sklepe in odloea z veeino glasov navzoeih svetnikov, ee je navzoea vee kot 
polovica svetnikov. 

53. elen 

(sprejem sklepa) 


Pri vsaki toeki dnevnega reda, razen v primerih iz 46. elena tega poslovnika, sprejme svet 
ustrezen sklep. 

Sklep se sprejme tako, da ga po koneani razpravi predsednik sveta oblikuje in glasno 
prebere, nato se izvede glasovanje. 

V primeru, da sklep oblikuje svetnik, ga mora v pisni obliki predloziti delovnemu predsedstvu. 

Svet glasuje 0 predlogu sklepa v celoti , razen ee na predlog katerega od svetnikov sklene, 
da glasuje loeeno po delih ali toekah predloga sklepa, ali ee so k predlogu sklepa vlozeni 
amandmaji. 

Kadar svet glasuje loeeno po delih ali tockah predloga sklepa, na koncu glasuje tudi 0 sklepu 
v celoti. 

54. clen 

(glasovanje 0 vee predlogih) 


Ce je glede kaksnega vprasanja vee dopolnitev in predlogov sklepov, se glasuje 0 vsakem 
posebej, po vrstnem redu kot so bili predlagani. 
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55. elen 
(amandmaji) 

K predlogom sklepov ali k aktom, ki jih sprejema svet, lahko svetniki vlagajo amandmaje . 

Amandmaji so predlogi, s katerimi se dodaja, odvzema ali spreminja predlagano besedilo ali 
njegov del. Amandmaji morajo biti vlozeni v pisni obliki. 0 amandmajih se odloca po 
obratnem vrstnem redu, kot so bili predlagani. 

K predlogu sklepa se amandmaje lahko vlaga do konca obravnave tocke dnevnega reda, na 
katero se predlog sklepa nanasa. 

K aktom, ki jih sprejema svet, se amandmaje lahko vlaga najkasneje dva delovna dneva 
pred sejo sveta, na kateri se akti obravnavajo . Uskladitveni amandmaji se lahko vlagajo tudi 
na sami seji. 

56. elen 

(objava sklepov) 


Sklepi seje sveta se lahko objavijo v glasilu zbornice ali drugih javnih glasilih, razen sklepov 
sveta, ki jih glede na zaupno naravo vsebine predsednik sveta doloci kot zaupne . 

5. Vzdrievanje reda na seji sveta 

57. elen 
(krsitve reda) 

Za red na seji sveta skrbi predsednik sveta. Za krsitev reda se smejo na seji sveta izrekati 
naslednji ukrepi: 

• opomin, 
• odvzem besede, 
• odstranitev s seje. 

58. elen 
(opomin) 

Opomin izrece predsednik sveta svetniku, ki govori, ceprav mu predsednik sveta ni dal 
besede, ce se svetnik ne drzi dnevnega reda, ce seze drugemu v besedo ali ce na drugacen 
naCin krsi red na seji oziroma dolocbe tega poslovnika . Opomin lahko predsednik sveta 
izrece tudi drugim udelezencem seje. 

59. elen 

(odvzem besede) 


V primeru, da je predsednik sveta svetnika ze dvakrat opomnil, mu lahko odvzame besedo 
do konca razprave. 

Zoper odvzem besede lahko svetnik ugovarja . 0 ugovoru odloci svet brez razprave. Svetniki 
v tem primeru tudi ne obrazlozijo glasu. 
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60. elen 
(odstranitev 5 seje) 

Predsednik sveta lahko odredi, da se odstrani s seje vsakdo, ki grobo krsi red na seji sveta . 
Ukrep odstranitve s seje velja do konca seje. 

61. elen 
(nadaljevanje seje) 

V primeru, ko ni mogoce zagotoviti reda, lahko predsednik sveta sejo prekine in doloGi, kdaj 
se bo nadaljevala. 

6. Zapisniki in obveseanje javnosti 

62. elen 
(zapisnik) 

o vsaki seji se pise zapisnik, ki ga zapisnikar izdela najkasneje v 14 dneh po seji. Svetnikom 
se zapisnik praviloma poslje z vabilom za naslednjo sejo sveta. 

Na seji je obvezna uporaba snemalnih naprav. 

63. elen 

(vsebina zapisnika) 


Zapisnik vsebuje glavne podatke 0 poteku in delu na seji, zlasti pa: 
zaporedno stevilko seje sveta, 
datum seje sveta s casom pricetka in konca seje sveta, 
stevilo in imena navzocih svetnikov, imena opraviceno in imena neopraviceno 
odsotnih svetnikov, imena drugih navzocih oseb na seji sveta, 
dnevni red seje sveta, 
imena udelezencev v razpravi po posameznih tockah dnevnega reda, 
rezultate glasovanj, 
sprejete sklepe in druge odlocitve. 

Svetnik, ki je na seji izjavil posebno mnenje, lahko zahteva, da se bistvene dele njegove 
izjave zapise v zapisnik. 

Predsednik sveta lahko odloci, da se v zapisnik vnesejo tudi drugi podatki s seje sveta. 

64. elen 

(zaupnost zapisnika ) 


Deli zapisnika, ki so zaupne narave ali pomenijo varovanje poslovne skrivnosti , se nahajajo 
v prilogi zapisnika, ki je sestavni del zapisnika in so oznaceni z vsakomur vidno oznako, da 
gre za poslovno skrivnost. 

65. elen 

(podpisovanje zapisnika) 


Zapisnik podpise zapisnikar, po potrditvi zapisnika pa tudi predsednik sveta . 
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66. elen 

(posiljanje zapisnika) 


Zapisnik se poslje svetnikom, lahko pa tudi obmocnim enotam zbornice ter drugim osebam, 
organizacijam, organom in drugim, ki jih doloci predsednik sveta. 

67. elen 

(hramba zapisnikov) 


Izvirnike potrjenih zapisnikov sveta ter celovito gradivo s posamezne seje sveta zbornice 
skupaj z magnetnimi zapisi hrani zbornicni urad. 

68. elen 

(obveseanje javnosti) 


Za obvescanje javnosti 0 delu sveta skrbi zbornicni urad. 

VI. KONCNE DOLOCBE 

69. elen 
(veljavnost) 

Ta poslovnik zacne veljati z dnem sprejema na svetu. 

Z dnem sprejema tega poslovnika preneha veljati Poslovnik 0 delu Sveta Kmetijsko 
gozdarske zbornice Siovenije z dne 18.12.2000 s spremembami z dne 20.12.2002 ter 
15.4.2008. 

70. elen 
(posebni sklepi) 

o vprasanjih glede nacina delovanja sveta, ki niso urejena stem poslovnikom, odloca svet s 
posebnim sklepom. 

71. elen 

(spremembe in dopolnitve poslovnika) 


Spremembe in dopolnitve tega poslovnika se sprejmejo po postopku, ki velja tudi za njegov 
sprejem. 

Stevilka: 88/101/2011 
Datum: 28.3.2011 

Ciril Smrko . 
predsednik Svet KGZS 
~f 

15 



.• 



