Na podlagi 7. in 14. člena Pravil zbora plavalnih sodnikov Slovenije je skupščina zbora
plavalnih sodnikov Slovenije (v nadaljevanju ZPSS) dne 23. 3. 2019, sprejela

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE ZBORA PLAVALNIH SODNIKOV SLOVENIJE
1. člen
Skupščino ZPSS odpre predsednik ZPSS.
Predsednik predlaga delovno predsedstvo skupščine, ki ga sestavljajo trije navzoči delegati.
Delovno predsedstvo sestavljajo predsednik in dva člana.
V delovnem predsedstvu ne moreta biti dva delegata iz istega klubskega sodniškega zbora.
Delovno predsedstvo je izvoljeno z javnim glasovanjem z večino glasov prisotnih delegatov.
2. člen
Delovno predsedstvo predlaga, prisotni delegati pa potrdijo z večino glasov, zapisnikarja in
dva overovatelja zapisnika.
3. člen
Delovno predsedstvo predlaga dnevni red skupščine. Ta se lahko spremeni oziroma dopolni,
če za spremembo ali dopolnitev glasuje več kot polovica navzočih delegatov.
4. člen
Po sprejetju dnevnega reda se skupščina nadaljuje z 2. točko dnevnega reda oziroma
zaporedjem točk dnevnega reda.
V razpravi lahko sodelujejo samo delegati klubov, člani SS ZPSS in člani IO PZS.
V primeru, da bi želel razpravljati tudi ne-delegat ali nečlan odborov ZPSS in IO PZS, mu lahko
predsednik delovnega predsedstva to dovoli.
Predsednik delovnega predsedstva lahko odvzame besedo razpravljavcu, če oceni, da
ponavlja razpravo ali jo zavlačuje oziroma ni v skladu s sprejetim dnevnim redom.
5. člen
Seje skupščine ZPSS so javne.
6. člen
Glasovanje je praviloma javno. Če večina navzočih delegatov zahteva tajno glasovanje, mora
biti glasovanje tajno.
7. člen
Sklepi, predlagani na sejah skupščine ZPSS, so veljavni, če zanje glasuje oziroma jih potrdi
večina navzočih delegatov.
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8. člen
Zapisnik o seji skupščine ZPSS mora biti poslan klubskim sodniškim organizacijam, članom
SS ZPSS in IO PZS v 15 dneh po končani seji skupščine.
9. člen
Zapisnik morajo podpisati:
• predsednik delovnega predsedstva skupščine ZPSS,
• zapisnikar,
• dva overovatelja.
10. člen
Ta poslovnik prične veljati takoj, ko ga sprejme skupščina ZPSS.
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