POSLOVNIK
o delu ustanovne seje Nacionalnega foruma humanitarnih organizacij Slovenije
1. člen
S tem poslovnikom se urejata potek in delo ustanovitvene seje nacionalnega foruma
humanitarnih organizacij Slovenije, (v nadaljnjem besedilu: forum).
V poslovniku uporabljeni izrazi predsednik, podpredsednik, član, ipd., ki so zapisani v moški
spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in za moške.
2. člen
Sejo foruma skliče iniciativni odbor.
Sklic ustanovitvene seje se opravi najkasneje 8. dni pred sejo. Pisnemu vabilu morajo biti
priložena gradiva, v skladu z dnevnim redom sklica foruma.
Iniciativni odbor vodi sejo foruma do izvolitve delovnega predsedstva.
3. člen
Na sejo foruma so vabljeni vsa društva in druge oblike civilnih združenj, ki imajo status
humanitarne organizacije. Člani ustanovitvenega foruma so vsi, ki podpišejo pristopno izjavo.
4. člen
Člani ustanovitvenega foruma se ob prihodu na sejo registrirajo tako, da izkažejo svojo
istovetnost z osebnim dokumentom ter se podpišejo na evidenco prisotnosti, ki jo pripravi
iniciativni odbor.
Člani foruma prejmejo tudi glasovnice za volitve v organe foruma.
5. člen
Ustanovna seja foruma je sklepčna, če je na seji prisotno vsaj tretjina vseh društev in civilnih
združenj s statusom humanitarnih organizacij.
Iniciativno odbor preveri in potrdi sklepčnost foruma s pregledom pristopnih izjav ter vodi sejo
foruma do izvolitve delovnega predsedstva. Forum prične zasedati, ko iniciativni odbor potrdi
njeno sklepčnost.
V primeru, da foruma ob predvidenem začetku seje ni sklepčna, se začetek seje preloži za
dvajset minut. Če tudi po preteku odmora seja foruma še ni sklepčna, lahko iniciativni odbor
prične s sejo s samo zainteresiranimi člani in v okviru s pristopnicami podpisanih
zainteresiranih članov veljavno sklepa.
6. člen
Delo foruma poteka na seji, ki je javna. Na sejo foruma so kot gostje lahko vabljeni
predstavniki organov in organizacij, ki sodelujejo z humanitarnimi organizacijami in
predstavniki sredstev javnega obveščanja.

7. člen
Na ustanovitveni seji vsi člani odločajo z večino glasov. Člani foruma posameznih točkah
dnevnega reda in o delovnih sklepih foruma glasujejo z dvigom rok.
Član foruma ima pravico razpravljati in predlagati sklepe o vseh obravnavanih točkah
dnevnega reda. Posamezna razprava lahko traja največ 5 minut, replika pa 2 minuti. Izjemoma
se razprava lahko podaljša. O podaljšanju razprave odloči delovno predsedstvo.
8. člen
Vsak član foruma lahko predlaga dopolnitev dnevnega reda, ki ga do začetka seje kot pisno
obrazložen predlog posreduje delovnemu predsedstvu.
O dopolnitvi dnevnega reda odloča foruma z glasovanjem.
O predlaganem dnevnem redu, člani foruma glasujejo z dvigom rok (ZA/PROTI).
9. člen
Po glasovanju o sprejemu dnevnega reda in poslovnika foruma izmed svojih članov izvoli
delovna telesa, za potek seje foruma.
Po izvolitvi delovnega predsedstva, delo foruma vodi delovno predsedstvo, v kolikor ni s tem
pravilnikom izrecno določeno drugače.
Sklepčnost foruma preveri in potrdi verifikacijska komisija, ki je sestavljena iz treh članov
iniciativnega odbora.
10. člen
Po sprejetju dnevnega reda in poslovnika foruma, delovni predsednik foruma, pred izvedbo
volitev organov foruma povzame cilje in namene poslovnika za volitve in imenovanja o
izvedenem kandidacijskem postopku in njene predloge kandidacijskih list za posamezne
organe foruma.
Delovni predsednik foruma razglasi začetek volitev v organe foruma. Po potrebi odredi
dvajset minutni odmor za izvedbo volitev.
Člani foruma glasujejo o predlogu kandidacijskih list komisije za volitve in imenovanja z
oddajo svojih glasov na glasovnicah, ki jih odvržejo v pripravljene glasovalne skrinjice.
Volitve za predsednika, dva podpredsednika, 9 članov foruma in treh članov nadzornega
odbora so tajne.
Člani foruma volijo tako, da na glasovnici obkrožijo številko pred imenom kandidata oz., da
obkrožijo vse številke pred imeni predlaganih kandidatov skupaj.
Glasovnice, ki ne bodo temu ustrezno označene, bodo kot neveljavne izločene.
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11. člen
Člani foruma izvolijo naslednje organe foruma:
• predsednika foruma,
• dva podpredsednika foruma, od katerih mora biti eden iz vrst zdravstvenih humanitarnih
organizacij in drugi s strani socialnih humanitarnih organizacij,
• dva člana in predsednika Nadzornega odbora foruma,
• 9 članov foruma.,
Predsednik in dva podpredsednik foruma se izvolita z večino vseh glasov prisotnih članov.
Za 9 članov foruma se po vrsti izvolijo tisti kandidati, ki zberejo največ glasov prisotnih
članov.
Za tri člane Nadzornega odbora se izvolijo tisti kandidati, ki zberejo največ glasov prisotnih
članov. Član, ki izbere največ glasov, postane tudi predsednik Nadzornega odbora.
V primeru, da več kandidatov zbere isto število glasov tako, da bo skupno število izvoljenih
kandidatov preseglo število članskih mest v posameznem organu, se bo glasovanje ponovilo v
drugem krogu.
12. člen
Volitve v organe foruma opravi iniciativni odbor v zasedbi treh članov, ki oblikuje volilno
komisijo, na predlog delovnega predsednika foruma.
Po končanem glasovanju volilna komisija prešteje glasove in pripravi poročilo o rezultatih
volitev.
13. člen
Medtem ko volilna komisija prešteva glasove, forum nadaljuje z zasedanjem in
obravnavanjem nadaljnjih točk dnevnega reda.
14. člen
V primeru, da med kandidati za predsednika ali dveh podpredsednikov foruma nihče ni dobil
potrebne večine za svojo izvolitev oz., da so kandidati za predsednika ali podpredsednike
foruma, ki sta prejela najvišje število glasov obenem prejela tudi enako število glasov, delovni
predsednik foruma razglasi drugi krog volitev za predsednika oz. podpredsednike foruma ter
člane foruma seznani s tem, kateri kandidati za predsednika oz. podpredsednika foruma, gredo
v drugi krog volitev.
Za drugi krog volitev se smiselno uporabljajo določbe tega poslovnika, ki določajo potek
prvega kroga volitev, v kolikor ni izrecno določeno drugače.
Delovni predsednik po potrebi odredi polurni odmor za pripravo na izvedbo drugega kroga
volitev.

15. člen
Volilna komisija članom foruma razdeli glasovnice za drugi krog volitev.
Po končanem ponovljenem glasovanju predstavniki volilne komisije preštejejo glasove in
pripravijo poročilo o rezultatih volitev.
Med preštevanjem glasov delovni predsednik foruma po potrebi odredi odmor, dokler štetje ni
zaključeno.
Predstavnik volilne komisije obvesti delovnega predsednika foruma kdaj je štetje zaključeno
ter mu poroča o rezultatih drugega kroga volitev v organe foruma. Delovni predsednik foruma
razglasi konec odmora, če je le-ta bil, seja foruma se nadaljuje.
Delovni predsednik razglasi rezultate volitev ter zaključi zasedanje foruma v okviru
delovnega predsedstva.
Novi predsednik foruma se predstavi s pozdravnim govorom in prevzame vodenje seje skupaj
z izbranima podpredsednikoma.
16. člen
Izvoljeni člani foruma se prvič po izvolitvi sestanejo v 15 dneh po seji foruma.
Sejo foruma skliče predsednik foruma.
17. člen
O poteku seje foruma se piše zapisnik, ki ga piše tajnik foruma. Tajnika foruma predlaga
predsednik foruma. Zapisnik po končani seji overi s podpisom predsednik in oba
podpredsednika.
18. člen
V zapisnik se vpiše:
- kraj in datum zasedanja foruma,
- ugotovitev sklepčnosti,
- predlagan in sprejet dnevni red,
podatke o izvolitvi organov foruma,
- kratek povzetek vsebine posamezne točke dnevnega reda, s pripombami, pobudami in
predlogi iz razprave,
- sprejete sklepe in rezultate glasovanja za posamezno točko dnevnega reda in
- seznam prisotnih članov humanitarnih organizacij in vabljenih ter drugih prisotnih na seji
foruma.
Zapisniku se priložijo tudi listine, ki so bile podlaga za sklepanje ter izvod gradiva za foruma.
19. člen
Ta poslovnik začne veljati, ko je sprejet na ustanovitveni seji foruma.
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20. člen
O vprašanjih in zadevah, ki niso urejena s tem poslovnikom, lahko odloča forum s posebnim
sklepom.

Za iniciativni odbor:
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