
Poslovnik skupščine ZASSS 

Koordinacija predsednikov aktivov svetov staršev (v nadaljevanju Koordinacija) je na svoji 
seji dne 10. 11. 2011 sprejela Poslovnik skupščine Zveze aktivov svetov staršev Slovenije (v 
nadaljevanju Zveze), ki je bil potrjen na skupščini dne 19. 11. 2011. 

 
 

POSLOVNIK SKUPŠČINE 
ZVEZE AKTIVOV SVETOV STARŠEV SLOVENIJE 

 
 
1. člen 
S tem poslovnikom se ureja način dela skupščine Zveze aktivov svetov staršev Slovenije. 
Določila o pristojnosti skupščine, sklicevanju sej in sklepčnosti skupščine določajo Pravila 
delovanja ZASSS. 
 
 
2. člen 
Glasovalno pravico imajo pooblaščeni predstavniki aktivov,  kot jih določa 11. člen Pravil 
delovanja ZASSS. 
 
3. člen 
Sklep je veljaven, če se zanj izreče večina prisotnih predstavnikov. 
 
4. člen 
Glasovanje na skupščini je javno. 
Glasuje se z dvigom glasovalnih lističev. 
 
5. člen 
Na začetku skupščine predstavniki na predlog koordinacije izvolijo delovna telesa:  
- delovno predsedstvo (predsednik in dva člana),  
- zapisnikar, 
- dva (2) overitelja zapisnika, 
- tričlansko volilno komisijo, če so na dnevnem redu volitve v organe Zveze. 
  
Delo skupščine vodi delovno predsedstvo. 
 
6. člen 
Dnevni red sprejme skupščina na predlog Koordinacije. 
 
7. člen 
Predsedujoča/predsedujoči daje besedo predstavnikom po vrstnem redu prijave. Na 
skupščini lahko izjemoma govorijo vabljeni gostje. 
 
8. člen 
Volilna komisija izvede volitve članov organov Zveze. Člani volilne komisije ne morejo biti 
kandidati na volitvah v organe Zveze. 
 
9. člen 
Kandidate predlaga Koordinacija. 



Poslovnik skupščine ZASSS 

Predlog kandidatne liste mora vsebovati: 
- seznam kandidatov: ime in priimek (abecedni vrstni red), 
- funkcijo, za katero posamezni kandidat kandidira, 
- soglasje in podpis kandidata. 
 
10. člen 
Skupščina obravnava predloge kandidatnih list in se o njih izreka z javnim glasovanjem. 
Kandidatna lista je potrjena, če je zanjo glasovala več kot polovica prisotnih predstavnikov 
na skupščini. 
Volitve kandidatov se izvedejo posamično. 
Skupščina obravnava kandidate in se o njih izreka z javnim glasovanjem. Kandidat je 
izvoljen, če je zanj glasovala več kot polovica prisotnih predstavnikov na skupščini. 
 
11.  člen 
Po končanih volitvah volilna komisija ugotovi izide volitev in jih objavi na zasedanju 
skupščine ter razglasi izvolitev organov Zveze. 
 
12.  člen 
Ta poslovnik potrdi skupščina Zveze, razlaga pa ga predsednik delovnega predsedstva 
skupščine. O vprašanjih, ki jih poslovnik ne ureja, odloča skupščina neposredno. 
 
13.  člen 
Poslovnik skupščine velja od sprejema na skupščini. 
 
 
 

   
Predsednik ZASSS 
dr. Anton Meden 

 
 
Ljubljana,  19. november 2011 
 
 
 
  
 
 


