POSLOVNIK
o delu redne volilne skupščine KLNB Slovenije
07.04.2018
1. člen
Redno skupščino KLNB Slovenije sestavljajo člani in članice kluba, častni člani in vabljeni gostje.
2. člen
Volilna komisija ugotavlja sklepčnost Skupščine.
3. člen
Skupščina je sklepčna, če je ob predvidenem začetku navzočih najmanj polovica vseh članov. Če ob
predvidenem začetku Skupščina ni sklepčna, se začetek odloži za 30 (trideset) minut, nato je
skupščina sklepčna, če je navzočih vsaj 3/10 (tri desetine) članov. Če Skupščina tudi tedaj ni
sklepčna, se začetek ponovno odloži za 30 (trideset) minut, nakar je Skupščina sklepčna, če je
navzočih vsaj 2/10 (dve desetini) članov.
4. člen
Skupščina lahko z delom prične, ko je izpolnjen 3. člen tega Poslovnika, pri čemer so sklepi
Skupščine veljavni, če je zanje glasovala večina navzočih članov – razen, če je v posameznem
primeru določeno drugače.
5. člen
Skupščino vodi na začetku zasedanja izvoljeno predsedstvo, sestavljeno iz predsednika in dveh
članov. Delovni organi skupščine, ki jih na začetku izvolijo člani, so še: zapisnikar in dva overitelja
zapisnika.
6. člen
Poslovnik o delu redne skupščine sprejme skupščina z večino glasov navzočih članov kluba.
7. člen
Vsak član ima 1 glas. Skupščina razpravlja samo o točkah, ki so na potrjenem dnevnem redu
skupščine.
8. člen
Na zasedanju skupščine lahko razpravljajo samo člani kluba.
9. člen
Pravico odločanja in glasovanja imajo po 8. členu Pravilnika o volitvah v organe polnoletni redni in
častni člani, ki so poravnali članarino v skladu z določili 15. člena Statuta kluba.
10. člen
Delovno predsedstvo določi čas razprave posameznega razpravljavca. Lahko tudi skrajša čas
trajanja posamezne razprave, opozori in odvzame besedo razpravljavcu, ki se ne drži predmeta
razprave, odreja odmor v času zasedanja skupščine in odloča o drugih ukrepih, ki so potrebni za
uspešno delo skupščine.
Posamezni razpravljavec ima v okviru ene prijavljene razprave pravico do ene replike.
11. člen
Glasovanje o delu redne skupščini je javno, razen če je v posameznem primeru določeno drugače.
Javno se glasuje z dvigom rok. Glasovanje za volitve poteka s pomočjo glasovnic. Veljavna
glasovnica je tista, kjer je obkrožena številka le pred enim kandidatom posameznega organa.

12. člen
Volitve mandatarja, članov Nadzornega odbora, in Disciplinske komisije so tajne. Vodi jih
tričlanska (3) volilna komisija. Manjkajoči člani odborov ali komisij se izvolijo na skupščini, s
predhodnim soglasjem kandidata in večino prisotnih članov skupščine.
13. člen
Pravico voliti v Upravni odbor, Strokovno komisijo, Nadzorni odbor in Disciplinsko komisijo kluba
imajo polnoletni redni in častni člani, ki so poravnali članarino v skladu z določili 15. člena Statuta
kluba.
14. člen
Volitve se izvedejo po predstavitvi programov vseh kandidatov za mandatarja kluba. Čas
posamezne predstavitve je omejen na največ 10 min. Replik in vprašanj na program posameznih
kandidatov ni.
15. člen
Mandatar po svoji izvolitvi na skupščini predstavi vse kandidate za člane Upravnega odbora. O
celotni listi kandidatov po njihovi predstavitvi odloča skupščina z javnim glasovanjem.
16. člen
V primeru neizvolitve celotne liste kandidatov za člane Upravnega odbora skupščina na isti seji
glasuje posebej o vsakem posameznem kandidatu.
17. člen
Mandatar kandidata za člana upravnega odbora, ki na skupščini ne pridobi potrebne večine glasov
za svojo izvolitev, lahko nadomesti z drugim kandidatom ali pa istega kandidata ponovno predlaga
v izvolitev.
18. člen
Po izvolitvi celotnega Upravnega odbora mandatar nastopi funkcijo predsednika kluba.
19. člen
Izvoljeni predsednik Strokovne komisije za vzrejo na skupščini predstavi vse kandidate za člane
Strokovne komisije za vzrejo, o kateri odloča skupščina z javnim glasovanjem.
20. člen
Izvoljene člane Strokovne komisije za vzrejo pa mora potrditi delni zbor sodnikov za pasmo nemški
bokser.
21. člen
Volitve članov Nadzornega odbora in Disciplinske komisije potekajo vzporedno z volitvami
mandatarja .
22. člen
V Nadzorni odbor in Disciplinsko komisijo so izvoljeni tisti kandidati, ki so prejeli večino glasov
prisotnih članov.
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