Na podlagi 13. 6lena Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije( ZKGZ, Uradni list RS,
5t. 69/04 - UPB1, 5t. 26108, 7109 - odl. US, 36120 - ZIUPKGP) in 17. dlena Statuta Kmetijsko
gozdarske zbornice Slovenije (Uradni list RS, 5t. 75i 12 UPB2, 25115) je Svet Kmetijsko
gozdarske zbornice Slovenije na seji dne 22.10.2020 sprejel

-

DOPOLNITVE
POSLOVNIKA O DELU SVETA KGZS NA KONSTITUTIVNI SEJI

1. 6len
(vsebina dopolnitev)
S temi dopolnitvami se doloda organizacija in nadin dela sveta Kmetijsko gozdarske zbornice

Slovenije (v nadaljevanju: svet), pravice in dolZnosti 6lanic in dlanov sveta ter postopek
volitev in imenovanj obveznih organov Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (v
nadaljevanju: zbornica) na konstitutivni seji sveta v razmerah, ko so zaradi nalezljivih bolezni
ali drugih naravnih nesred s strani drZave sprejeti ukrepi, ki prepredujejo delo sveta zbornice
v skladu z veljavnim Poslovnikom o delu sveta KGZS.

2. 6len
(uporaba dopolnitev)
Dolodbe teh dopolnitev se uporabljajo za konstitutivno sejo sveta zbornice in postopke, ki se
izvai,aio na konstitutivni seji.

Te dopolnitve se lahko smiselno uporabljajo tudi za izvedbo redne seje sveta, kadar ta
poteka preko spleta. Ce za redno sejo konkretni postopek ni dolo6en s temi dopolnitvami,
lahko o njem pred izvedbo odlodi svet zbornice z vedino glasov svetnikov.

Za vse postopke, ki niso izrecno urejeni s temi dopolnitvami, se uporabljajo

dolodbe

Poslovnika o delu sveta KGZS.

3. 6len
(vrsta sej)
Kadar so zaradi nalezljivih bolezni ali drugih naravnih nesred s strani drZave sprejeti ukrepi,
zaradi katerih sklic in potek seje v skladu s Poslovnikom nista mogoda in je sejo potrebno
izvesti, se seja lahko opravi na naslednji nadin:
s kombinacijo seje s fizidno prisotnostjo dela svetnikov v dvorani in prisotnostjo dela
svetnikov preko spletnih orodij (kombinirana seja),
preko spletnih orodij (spletna seja).

-

4. 6len
(kombinirana seja)
Kombinirana seja se izvede tako, da je del svetnikov prisotnih v dvorani, kjer je sklicana seja,
del svetnikov pa sodeluje na seji preko video povezave.

5. 6len
(spletna seja)
Spletna seja se v celoti izvede takrat, ko ni mogode zagotoviti sklepdnosti (prisotnosti ved kot
polovice vseh svetnikov) na seji v dvorani in je sklic seje nujen za izvedbo postopkov, ki jih ni
mogode urediti korespondendno. V tem primeru se v dvorani zagotovi zgolj prisotnost
m in imal nega Stevila svetn kov, potrebn h za izpelpvo postopkov.
Svet pred glasovanji odlodi, na kak5en nadin glasujejo svetniki, prisotni v dvorani.
i

i
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6. dlen
(izjava o odsotnosti)
Skupaj z vabilom ter gradivom za sejo, se svetnikom po5lje tudi vzorec izjave, s katero
uveljavljajo svojo odsotnost na seji. Z lastnorocno podpisano izjavo svetnik ilavi, da se seje
ne more udeleZiti zaradi bolezni oziroma nezmo2nosti prihoda na sejo zaradi odrejene
karantene ali samoizolacije.
llavo o odsotnosti mora svetnik poslati podpisano (lahko skenirano) najkasneje 3 dni pred
datumom seje na naslov KGZS ali na elektronski naslov, s katerega mu je bilo poslano
vabilo.
lzjemoma, kadar so razlogi za odsotnost nastali v 6asu treh dni do datuma seje, lahko svojo
odsotnost svetnik najavi do 2 uri pred zadetkom seje, na nadin doloden s prejSnjim
odstavkom.
ee svetnik svoje odsotnosti ne najavi na na6in in v rokih, dolo6enih v prej5njih odstavkih, na
seji preko spleta ne more sodelovati.

7. 6len
(nadin izvedbe kombinirane seje)
Svetniki, ki sodelujejo preko spleta, sodelujejo s pomodjo informacijsko-komunikacijske
tehnologije, ki omogota razpravo in glasovanje na daljavo. Vsak svetnik, ki na seji sodeluje
preko video povezave, mora zagotoviti, da njegova komunikacijska naprava omogoda prenos
slike in zvoka ter da je povezana v internetno omreZje.
Svetnikom, ki sodelujejo na seji preko spleta, se na elektronski naslov, ki so ga navedli v
evidendnem listu za komunikactjo z zbornico, najkasneje eno uro pred sejo poSlje povezavo
za vstop na sejo na spletu.

8. 6len
(potek kombinirane seje)
Kombinirana seja poteka tako, da seja v dvorani poteka po postopkih, kot jih doloda
Poslovnik o delu sveta KGZS, razen,6e ni s temi dopolnitvami doloceno drugade. Sejo vodi
predsedujo6i.
Svetniki, ki na seji sodelujejo preko spleta, to delajo preko aplikacije oziroma ustreznega
spletnega orodja. Aplikacijo vodi in usmerja administrator spletne seje, ki ga imenuje svet na
predlog predsedujodega. Administrator predsedujodemu sporoda posamezne podatke
spletne seje (npr. rezultate javnega glasovanja, prijave svetnikov k razpravi ipd).

9.

dlen

(postopki konstitutivne seje na kombinirani seji)
Vsi postopki konstitutivne seje potekajo v skladu s temi dopolnitvami in Poslovnikom hkrati v
dvorani in na spletu, s tem, da svetniki, ki sodelujejo na spletu, ne morejo biti imenovani v
komisije na konstitutivni seji.

(

10.6len
ugotavljanje sklepdnosti na kom

bi n i ran i sej i)

Za na seji prisotne svetnike se Steje svetnike, prisotne v dvorani in svetnike, ki sodelujejo na
seji na spletu.
Sklepdnost oziroma Stevilo svetnikov, prisotnih na seji, se ugotovi tako, da verifikacijsko
kandidacijska komisija ugotovi Stevilo prisotnih v dvorani, ki jim doda Stevilo svetnikov na
spletu, na podlagi poimenskega seznama, ki ga pripravi administrator in podpi5e
predsedujo6i.
Za kombinirane seje ne velja dolocba o podpisovanju liste prisotnosti na zacetku in koncu
seje. Svetniki, prisotni v dvorani, se podpi5ejo na listo prisotnosti samo na zadetku seje.

-
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11. 6len
imenovanje zapisn i karja, admi n istratorja i n

d ru

gega pod pornega osebja)

Na zadetku seje svet na predlog predsedujodega imenuje zapisnikarja, administratorja za
tehnidno vodenje seje na spletu ter morebitne druge osebe, ki pomagajo pri izvedbi seje
sveta,
12.
(imenovanje delovnega predsedstva)
Do izvolitve predsednika zbornice vodi prvo sejo sveta triclansko delovno predsedstvo, ki ga
vodi sklicatelj. Svet na predlog predsedujodega izvoli ostala dva dlana delovnega
predsedstva.

13.6len
(imenovanje komisij na kombinirani konstitutivni seji)
Za kombinirano konstitutivno sejo se imenujejo naslednje komisije:
o tridlansko verifikacijsko - kandidatno komisijo,
o tridlansko mandatno - volilno komisijo,
. tridlansko volilno komisijo zallno glasovanje na spletu.
Kandidatiza predsednika oziroma podpredsednika ne smejo biti 6lani komisij na konstitutivni
seji.

14.6len
(potrditev mandatov)
Mandati se potrdijo tako, da mandatno - volilna komisija klide svetnike po abecednem
vrstnem redu. Komisija vpogleda v potrdilo o izvolitvi svetnika, eden od dlanov komisije pa
preveri osebni dokument svetnika v dvorani in s tem potrdi njegovo istovetnost.
Svetnikom, ki sodelujejo na konstitutivni seji preko spleta, se mandati potrdijo na enak nadin,
kot svetnikom v dvorani, s tem, da potem, ko jih mandatna komisija poklide, v kamero na
komunikacijski napravi pokazejo svoj dokument in s tem potrdijo istovetnost.
Svet potrdi mandate svetnikov na predlog mandatno - volilne komisije potem, ko dobi
poro6ilo te komisije o pregledu potrdil o izvolitvi skupaj z navedbo morebitnih pritoZb
kandidatov ali predstavnikov list. Svet mandate potrdi v kompletu za vse prisotne svetnike ali
pa posamidno. O tem odlodi svet.
15. 6len
(razprava na kombinirani seji)

Svetniki, ki sodelujejo na seji na spletu, se k razpravi na kombinirani seriji prijavljajo preko
aplikacije, o 6emer vodi evidenco administrator in o tem z listki za prijavo k razpravi obve5ea
predsedujodega, ki svetnike vkljuduje v razpravo.
Tehnidno morajo biti zagotovljeni pogoji, da svetnika, ki razpravlja na spletu, sli5ijo vsi
svetniki.

16.6len
(glasovanje na kombinirani seji)
Glasovanje na kombinirani sejije lahko javno ali tajno, kakor to doloda Poslovnik.
V primeru javnega glasovanja glasovanje vodi predsedujodi ob pomodi administratorja.
V primeru tajnega glasovanja se smiselno uporabljajo dolodbe teh dopolnitev o tajnem
glasovanju pri volitvah.
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17.6len
(volitve na kombinirani konstitutivni seji)
Na kombinirani konstitutivni seji se volijo:
predsednik in dva podpredsednika,
clane upravnega odbora,
dlane nadzornega odbora,
dlane stalne arbitraZe in njihove namestnike,
dlane dastnega razsodi56a in njihove namestnike.

.
o
.
.
.

Svetniki, ki na seji sodelujejo preko spleta, so lahko kandidati.

18.6len
(kandidacijski postopki na kombinirani konstitutivni seji)
Kandidacijski postopki na kombinirani konstitutivni seji potekajo v skladu s Poslovnikom o
delu sveta. Postopke vodi verifikacijsko - kandidatna komisija. V primeru spletne seje, se
kandidacijski postopek izvede preko elektronske po5te, s podporo svetnikov na v drugem
odstavku opisan nadin.
V primeru, da Zeli posamezni svetnik, ki sodeluje na seji preko spleta, podpreti posamezno
kandidaturo oziroma kandidata, lahko to naredi tako, da poSlje elektronsko sporodilo z
navedbo kandidature, ki jo podpira, na naslov konstitutivna@kqzs.si . Podporo lahko po5lje
do zakljudka kandidacijskega postopka.
Na kombinirani konstitutivni seji se najprej izvede kandidacijski postopek za predsednika in
oba podpredsednika ter izvede volitve. Po objavljenih rezultatih volitev predsednika in obeh
podpredsednikov se izvede kandidacijski postopek za volitve ostalih organov.
19. 6len
(potek volitev na kombinirani konstitutivni seji)

Volitve na kombinirani konstitutivni seji se izvedejo s tajnim glasovanjem, razen de svet na
predlog predsednika sveta ali 10 svetnikov odlo6i, da se glasuje javno.
V primeru javnega glasovanja volitve vodi predsedujodi ob pomodi administratorja.
V primeru tajnega glasovanja volitve v dvorani vodi mandatno volilna komisija, glasovanje na
spletu pa volilna komisija zallno glasovanje na spletu.

20.6len
fiavno glasovanje)

V primeru javnega glasovanja se seznam kandidatov na glasovnici sestavi po abecednem

redu njihovih priimkov in imen. Vsak svetnik lahko glasuje samo za toliko kandidatov, kolikor

se jih voli.

V dvorani svetniki glasujejo z dvigom glasovalnega kartondka.

2{. 6len
glasovanje
na spletu)
fiavno
Svetniki, ki glasujejo po spletu, glasujejo z javnim glasovanjem tako, da preko aplikacije
pritisnejo ustrezen znak na spletnem orodju in sicer >da<< oz. )yes(, kar pomeni >za< ali
>ne( oz. )no(, karpomeni >proti<. Ce neglasujejo, se njihovglas ne zabele2i. Pozakljudku
glasovanja administrator Stevilo glasov >>za<< in >proti< sporodi predsedujodemu.
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22. Elen
(glasovnica pri tajnem glasovanju)

Seznam kandidatov na glasovnici se sestavi po abecednem redu njihovih priimkov in imen.
Pri glasovanju za 6lane upravnega odbora, nadzornega odbora, dastnega razsodi5da in
stalne arbitrale se poleg imena kandidatov navede predlagatelja, 6e je iz kandidature
razvidno, katera lista je podprla kandidaturo.

23.6len
(tajno glasovanje)
Tajno glasovanje v dvorani vodi mandatno - volilna komisija, ki po abecednem vrstnem redu
kli6e svetnike, ki proti podpisu prevzamejo glasovnico. Na volilnem mestu je hkrati lahko
najved toliko svetnikov, kolikor je glasovalnih mest. Ko glasujejo vsi svetniki, mandatno
volilna komisija oznani zakljudek glasovanja in ugotovi izid glasovanja v dvorani.
Mandatno volilna komisija na podlagi zapisnika volilne komisije za glasovanje po spletu
ugotovi tudi skupen izid glasovanja v dvorani in na spletu.
24. Elen
(tajno glasovanje na spletu)

Tajno glasovanje na spletu vodita mandatno volilna komisija in volilna komisija za tajno
glasovanje na spletu. Volilni komisiji za tajno glasovanje na spletu lahko pomagata najved
dva strokov ryaka za nfo rm acij sko teh n olog ij o.
Tajno glasovanje na spletu poteka na nadin, ki omogoda najvi5jo moZno stopnjo anonimnosti
i

in integritete glasu v digitalnem sistemu.

25.6len
(potek tajnega glasovanja na spletu)
Volilna komisija za tlno glasovanje na spletu oblikuje glasovnice za spletno glasovanje na
enak na6in, kakor so oblikovane glasovnice za glasovanje v dvorani. Glasuje se elektronsko,
z elektronskimi glasovnicami za vsako funkcijo posebej.
Ob zadetku glasovanja v dvorani vsak svetnik na svoj elektronski naslov z naslova
qlasovanie@kozs.si preJme elektronsko sporodilo volilne komisije, ki vsebuje glasovalno
Sifro in povezavo do glasovnice. Glasovalna Sifra zagotavlja popolno anonimnost svetnika.
Ko svetnik na spletu zakljudi z glasovanjem, pritisne gumb >glasuj< in na tak nadin odda
glas. Popolnoma anonimizirani glasovi se zbirajo na drugem radunalniku od tistega, s
katerega so bile poslane glasovalne Sifre. Radunalnik z glasovi se lahko vklopi Sele, ko se
odprejo volilne skrinjice v dvorani.
Svetnik ima moZnost popraviti svoje glasovanje do zakljudka glasovan ja. Zabelei:i se zadnje
oddan glas.
Ko je zakljudeno glasovanje v dvorani in ko se odpre volilna skrinjica, se vklopi tudi
ra6unalnik, na katerem so glasovi oddani po spletu. Volilna komisija za tajno glasovanje na
qpletu ugotovi izid glasovanja in sestavi zapisnik.
Ce je na spletu glasovalo 10 ali manj svetnikov, se glasovi, ki so jih posamezni kandidati
dobili na spletu, v zapisnik o skupnem izidu glasovanja vkljudijo v skupno Stevilo glasov.
Zapisnik o izidu glasovanja na spletu se ne razgla5a, 6lani volilne komisije ne smejo Siriti
izidov glasovanja na spletu in so zato kazensko odgovorni.

26.6len
(veljavnost)
Ta dopolnitve za6nejo veljati z dnem sprejema na svetu
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27. Elen
(posebni sklepi)

O vpra5anjih glede nadina delovanja sveta na konstitutivni seji, ki niso urejena s temi
dopolnitvami ali poslovnikom, odloda svet s posebnim sklepom.

Stevilka:
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