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24 LET ZVEZE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO

Na podlagidolocilStatuta ZWS in sklepa 4. seje predsedstva zdne,1O.3.2O1t sklicujem

GLAVNI ZBOR
ZVEZE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO,

ki bo potekalv soboto, 1. aprila 2017 v dvorani prue slovenske vlade, Trg 1. s/oyenske vlade 1
v AjdovSdini, s priietkom ob 10. uri.

Za glavni zbor predlagam naslednji dnevni red:

1. Kulturni program s svedanim veteranskim dejanjem.
2. Svedaninagovor in podelitev najviSjih priznan)Zws.
3. Odmor.
4. Predlog Poslovnika o delu glavnega zbora ZWS - obravnava in sprejem.
5. lzvolitev:

- delovnega predsedstva glavnega zbora ZWS,
- zapisnikarja,
- dveh overovateljev zapisnika,
- verifikacijskekomisije.

6. Potrditev dnevnega reda glavnega zbora.
7. Predlogi porodil ZVVS zaleto 20i6 v razpravo in sprejem:

- Porodilo o delu ZWS in organov predsedstva,
- Finandno porodilo,
- Porodilo Nadzornega odbora,
- Porodilo eastnega razsodiSda.

8. Predlog Na6rta dela in Finandnega nadrta zalelo2OlT - obravnava in sprejem.
9. Razno.
10. Zakljulna beseda predsednika ZWS.

Ladislav Lipid
predsednik ZWS

Priloge:
- Poslovnik o delu glavnega zbora ZVVS
- Porodilo o delu ZWS za leto 2016
- Finandno porodilo ZWS zaleto 2016
- Porodilo Komisije za KSV za leto 2016
- Porodilo Komisije za Sport za leto 2016
- PorodiloZgodovinske komisije zaleto2016
- Aktivnostipredsednika ZWS v letu 2016 - priloga
- Program dela ZWS zaleto 2017 - predlog
- Finandninadrt zaleto2017 - priloga
- Pooblastilo za delegate OZWS
- Seznam Stevila delegatov po posameznih OZWS



Predlog

Predsedstvo Zveze veteranov vojne za Slovenijo predlaga, da glavni zbor ZWS na
zasedanju dne,1 . aprila 2017 sprejme

POSLOVNIK
O DELU GLAVNEGA ZBORA ZVEZE VETERANOV VOJNE

ZA SLOVENIJO

t.
SPLOSNE DOLOEBE

1. dlen

S tem poslovnikom se ureja nadin dela glavnega zbora ZWS (v nadaljevanju: glavnega
zbora).

V kolikor posamezna vpraSanja o delu glavnega zbora niso urejena s tem poslovnikom, jih
ureja glavni zbor s posebnim sklepom in z veljavnostjo za posamezni primer, upo5tevajod
dolodila statuta in tega poslovnika.

2. dlen
Delo glavnega zboraje javno.

il.
SEJA, NAEIN DELA IN ODLOEANJA NA GLAVNEM ZBORU

3.6len

Sejo glavnega zbora ZWS sklide Predsedstvo ZWS.
Seja glavnega zbora se sklicuje s pisnim vabilom, na katerem mora biti naveden 6as in kraj
seje ter predlog dnevnega reda.

4. dlen

Glavni zbor izvoli:
- tridlansko delovno predsedstvo,
- tridlanskoverifikacijsko komisijo,
- dva overovatelja zapisnika,
- zapisnikarja.

5. dlen

Sejo glavnegazbora vodi delovno predsedstvo.
Do izvolitve delovnega predsedstva vodi delo glavnegazbora predsednik zveze.
Glavni zbor se pridne s prihodom praporjev in s svedanim veteranskim dejanjem.

6. dlen



Pravico odlo6anja o izvolitvi organov zveze imajo samo tisti delegati OZWS, ki predloZijo
pisno pooblastilo OZWS. Delegati glavnega zbora so po 3. odstavku 21. dlena statuta ZWS
tudi dlani predsedstva. Kljud za delegiranje kandidatov je stanje dlanstva na dan 31.12.2016.

Vsaka OZWS, ki ima do 250 aktivnih dlanov delegira po enega delegata, do 500 delegira po
dva delegata, do 750 delegira po tri delegate in od 750 dalje delegira po Stiri delegate.

7. dlen

Navzodnost delegatov na glavnem zboru zveze preveri s pregledom pooblastil verifikacijska
komisija, sklepdnost glavnega zbora pa ugotovi in razglasi delovno predsedstvo.

Glavni zbor je sklepden, de je prisotnih ved kot polovica delegatov.

8. dlen

Delovni predsednik posreduje predlog dnevnega reda v obravnavo in sprejem.
Predlog dnevnega reda se lahko spremeni ali dopolni na predlog delovnega predsedstva ali
delegata, kije dobil podporo vedine delegatov.

9. dlen

Pred posamezno todko dnevnega reda je dolZan predlagatelj gradiva podati kratko uvodno
obrazloZitev, 6e je to potrebno.

10. dlen

Delovni predsednik daje delegatom na glavnem zboru besedo po vrsti, kakor so se prijavili.
Ne glede na vrstni red prijav k razpravi, lahko predsednik delovnega predsedstva dovoli
govoriti porodevalcu gradiva.
Posamezna razprava ne sme trajati dlje kot 5 minut.

1 1. dlen

UdeleZenec v razpravi lahko razpravlla samo o tistih vpra5anjih, ki se nanaSajo na
posamezno todko dnevnega reda. O istem vpra5anju lahko udeleZenec razpravlja le enkrat.
Po odobritvi delovnega predsedstva lahko razpravlla tudi takrat, 6e gre za dodatno
pojasnjevanje ali nove vidike v zvezi z razpravo ostalih udeleZencev.

12. clen

Delovni predsednik lahko zahteva odstranitev udeleZenca s seje, de ta kljub predhodnim
opozorilom ali odvzemu besede ne upoSteva njegovih navodil in s svojim obnaSanjem
onemogoda delo glavnega zbora.

13. clen

Glavni zbor sprejema sklepe in stali56a.
Na podlagi predloZenega gradiva, uvodne besede, razptave in sprejetih stali5d oblikuje
delovno predsedstvo predlog besedila sklepov in stali5d. Delovni predsednik predloZi predlog
sklepov v razpravo in sprejem glavnemu zboru.

Namesto delovnega predsedstva lahko glavni zbor za oblikovanje sklepov izvoli posebno
tridlansko komisijo za sklepe na predlog delovnega predsednika ali predsednika ZWS.



14. dlen

Glavni zbor odloda z glasovanjem.
Glasovanje je praviloma javno. Sklep o glasovanju se sprejme z vedino glasov prisotnih
delegatov.
V kolikor je glasovanje tajno, glasovnice razdeli delovno predsedstvo.

15. dlen

Delegati glasujejo tako, da se izjasnijo za predlog ali proti predlogu. Glasuje se hkrati in sicer
z dvigom rok.
lstodasno se lahko glasuje le o enem predlogu.

16. dlen

Glasovanje se opravi tako, da delovni predsednik pozove delegate, naj se najprej izjasnijo,
kdo je >ZA< predlog, nato kdo je )PROTI( predlogu.
Predlog je sprejet, de je zanj glasovala vedina prisotnih delegatov.
Ce je o istem vpra5anju predlogov ved, se najprej glasuje o prvem podanem predlogu in nato
po vrstnem redu dalje.

17. dlen

Glavni zbor sprejme ugotovitveni sklep o novih dlanih Predsedstva ZWS, ki so to po funkciji:
velp za predsednike pokrajinskih odborov ZWS (13 dlanov).

18. dlen

O delu glavnega zbora se pi5e zapisnik, ki obsega glavne podatke o zasedanju, zlasti pa:
- vrsto seje glavnega zbora,
- 6as in kraj seje,
- imena delovnega predsedstva in njegovih delovnih teles,
- imena vabljenih gostov,
- ugotovitevsklepdnosti,
- dnevni red,
- povzetek razprave in navedbe razpravljalcev,
- sprejete sklepe,
- delegatska vpra5anja in odgovore nanje.

Delegat glavnega zbora lahko zahteva, da se njegovo lodeno mnenje in obrazlolitev vnese v
zapisnik. Delegat lahko tudi zahteva, da se v zapisnik priloZi njegova razprava, ki po tem
poslovniku ne sme trajati ve6 kot 5 minut. Pisna stali5ca delegatov se na njihovo zahtevo
priloZijo zapisniku in so njegov sestavni del. Zapisnik se praviloma izdela v roku 14 dni.

ilt.
KONENE DOLOEBE

19. dlen

Potek seje se snema in posnetek se mora hraniti do naslednjega glavnega zbora, kasneje se
arhivira.

20. dlen



Ta poslovnik velja po sprejemu na glavnem zboru ZWS.

Ajdov5dina, L aprila 2017 Predsednik delovnega predsedstva


