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POSLOVNIK DELA ZBORA SEKCIJE IZVAJALCEV DDD

1. člen
Zbor sekcije je najvišji organ sekcije. Sestavljajo ga zastopniki članic sekcije ali njihovi
pooblaščenci.
Zbor sekcije je sklepčen, če je prisotna več kot polovica zastopnikov ali njihovih
pooblaščencev.
2. člen
Redni zbor sekcije se sklicuje enkrat letno. Po dolžnosti ga sklicuje izvršni odbor sekcije.
Izredni zbor sekcije sklicuje prav tako izvršni odbor sekcije na zahtevo:
- 1/3 članic sekcije z volilno pravico,
- na zahtevo nadzornega odbora sekcije ali
- na osnovi lastne presoje.
Sklic zbora sekcije mora biti posredovan pisno, z navedbo datuma, kraja, ure in dnevnega
reda, najmanj 10 dni pred zasedanjem zbora sekcije. Sklic izrednega zbora sekcije mora
biti posredovan s priporočeno pošto in vsebovati vse že našteto. Sklic mora biti
posredovan vsem članom sekcije.
3. člen
Za vodenje in potek dela seje zbora sekcije, le ta, na podlagi predloga sklicatelja, izvoli
delovne organe zbora sekcije:
- 3 člansko delovno predsedstvo (predsednik zbora sekcije in 2 člana), ki opravi tudi
delo verifikacijske in po potrebi kandidacijske komisije;
- 3 člansko volilno komisijo, če je to potrebno (ob volitvah);
- 2 overovatelja zapisnika;
- 1 zapisnikarja.
Volitve delovnih organov zbora sekcije se izvedejo z glasovanjem ob začetku seje zbora
sekcije in so javne. Zbor sekcije predlagane kandidate potrdi z navadno večino glasov
prisotnih zastopnikov članic z volilno pravico ali pa predlaga druge (ob nedoseženi
večini).
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4. člen
Pravico in dolžnost do sodelovanja na zboru sekcije imajo vsi zastopniki članov sekcije
ali njihovi pooblaščenci. Pri vsaki točki dnevnega reda ima pravico do razprave vsak
predstavnik članice z volilno pravico ali njegov pooblaščenec, in sicer enkrat v trajanju 3
minut. Navedeno ne velja za člane organov sekcije.
Zbor sekcije odloča z navadno večino glasov prisotnih predstavnikov članic z volilno
pravico ali njihovih pooblaščencev.
5. člen
Gradivo, ki je bilo v pisni obliki posredovano pred sejo zbora sekcije, se praviloma ne
bere. Izjema so dopolnitve, spremembe in popravki gradiva.
6. člen
O poteku seje zbora sekcije in njegovem delu se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik
delavnega predsedstva zbora sekcije, oba overovatelja in zapisnikar.
7. člen
Ta poslovnik se sprejme na zboru sekcije. Veljati prične z naslednjim dnem.

Ljubljana, 12.10.2010

mag. Jasna Zver
Predsednica Sekcije izvajalcev DDD
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