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SEDMO PARLAMENTARNO OBDOBJE (2009–2014)

SEPTEMBER 2009

USTANOVNE SEJE MEDPARLAMENTARNIH DELEGACIJ1

oOo 

POSTOPEK ZA IZVEDBO USTANOVNIH SEJ

člena 191 in 198 poslovnika
s sklicevanjem na člene 12, 13, 14, 168, 169, 187, v skladu s členoma 195 in 196 ter Prilogo I

oOo

1. SEJO ZAČNE POSLANEC, KI JI ZAČASNO PREDSEDUJE

Poslanec, ki začasno predseduje seji,

1. (po potrebi) preveri, ali želi predsedovati odhajajoči predsednik ali, če tega ni, 

eden izmed odhajajočih podpredsednikov po vrstnem redu ali, če teh ni, poslanec z 

najdaljšim stažem,

2. razglasi otvoritev seje,

3. opozori na 

(a) namen seje: sestava predsedstva delegacije z izvolitvijo predsednika in 

enega do treh podpredsednikov v skladu s členoma 191 in 198 poslovnika,

(b) vrstni red glasovanja

. predsednik

. podpredsedniki,

4. navede namestnike (čl. 187).

                                               
1 velja za medparlamentarne delegacije, delegacije v skupnih parlamentarnih odborih, delegacije v odborih za 
parlamentarno sodelovanje in v večstranskih parlamentarnih skupščinah
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2. IZVOLITEV PREDSEDNIKA POD VODSTVOM POSLANCA, KI ZAČASNO 
PREDSEDUJE SEJI

A: Priprave

Poslanec, ki začasno predseduje seji,

1. ugotovi sklepčnost (1/4 članov) (čl. 195(2))

2. pozove k predlaganju kandidatov za predsednika in preveri, da:

(a) kandidature predlagajo politične skupine ali vsaj 5 % polnopravnih članov 

(čl. 13(1));

(b) kandidati s kandidaturo soglašajo (če je kandidat odsoten, lahko poda pisno 

soglasje) (čl. 13(1));

(c) so kandidati izpolnili prijavo finančnih interesov (priloga I, čl. 1(2) in 

čl. 2).

B: Glasovanje s ploskanjem

Če je kandidat en sam – razen če vsaj šestina članov delegacije ne zahteva tajnega 

glasovanja (čl. 191(2), drugi pododstavek) – poslanec, ki začasno predseduje seji, 

razglasi njegovo izvolitev s ploskanjem (čl. 191(2), prvi pododstavek).

Poslanec, ki začasno predseduje seji, pozove izvoljenega predsednika, naj 

prevzame mesto predsedujočega.

Predsednik preide k točki 3.
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C: Tajno glasovanje

Če je kandidatov več – ali če vsaj šestina članov delegacije zahteva tajno glasovanje –

poslanec, ki začasno predseduje seji, začne postopek tajnega glasovanja (čl. 191(2), 

drugi pododstavek).

Poslanec, ki začasno predseduje seji,

1. opozori, da ima vsak poslanec zgolj en glas in da je za izvolitev potrebna:

– absolutna večina oddanih glasov1, ki vključujejo glasove za in proti,

(čl 191(2), tretji in četrti pododstavek)

(a) v primeru enega samega kandidata (ne glede na krog glasovanja) 

(čl. 191(2), tretji pododstavek);

(b) pri prvem glasovanju (ne glede na število kandidatov) (čl. 191(2), četrti 

pododstavek);

– navadna večina: če je pri drugem glasovanju več kandidatov (če je izid 

glasovanja neodločen, je izvoljen najstarejši kandidat) (čl. 191(2), četrti 

pododstavek);

2. navede namestnike;

3. obvesti poslance o možnosti tajnega glasovanja za predsednika z volilnimi 

skrinjicami ali z elektronskim glasovanjem (čl. 168(1)).

                                               
1 število poslancev, enako prvemu celemu številu, ki je večje od polovice vseh oddanih glasov
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(1) Prvo glasovanje

Volilne skrinjice

Poslanec, ki začasno predseduje seji,

1. izžreba dva do osem poslancev, ki bodo šteli glasove (čl. 169(4), prvi 

pododstavek) (opozorilo: kandidati ne smejo preštevati glasov, čl. 169(4), drugi 

pododstavek);

2. objavi kandidature;

3. poskrbi za delitev glasovnic z imeni kandidatov;

4. otvori glasovanje, tako da po abecednem redu kliče vsakega člana delegacije; 

člani svojo glasovnico vložijo v glasovalno skrinjico in podpišejo seznam za 

glasovanje;

5. ob koncu glasovanja prekine sejo, da bi se glasovi prešteli.

Glasove preštejejo izžrebani poslanci (čl. 169(4), prvi pododstavek);

6. objavi rezultate:

. število glasujočih

. število praznih ali neveljavnih glasovnic

. oddane glasove (prazne ali neveljavne glasovnice ne štejejo)

. potrebno večino

. rezultate za vsakega kandidata:

. če je eden od kandidatov dosegel absolutno večino oddanih glasov, ga 

poslanec, ki začasno predseduje seji, razglasi za predsednika in pozove, 

naj prevzame mesto predsedujočega.

Predsednik preide k točki 3;
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. v nasprotnem primeru poslanec, ki začasno predseduje seji, pozove k 

drugemu glasovanju 

(gl. točko (2) Drugo glasovanje).

Elektronsko glasovanje (največ 2 kandidata za razpoložljivo mesto)

Poslanec, ki začasno predseduje seji,

1. preveri, ali imajo vsi člani in njihovi namestniki, ki sodelujejo pri glasovanju, svojo 

glasovalno kartico;

2. če kateri od članov ali njihovih namestnikov, ki sodeluje pri glasovanju, nima 

svoje glasovalne kartice, obvesti, da je treba opraviti glasovanje z volilnimi 

skrinjicami (in izvede postopek, opisan pod naslovom Volilne skrinjice);

3. če imajo vsi člani in njihovi namestniki, ki sodelujejo pri glasovanju, svojo 

glasovalno kartico, obvesti, da se bo glasovalo elektronsko;

4. objavi kandidature;

5. določi, kateri gumb pripada kandidatu (po abecednem redu)

– zeleni gumb: kandidat št. 1 

– rdeči gumb: kandidat št. 2

– beli gumb: vzdržani/neveljavni/neoddani glasovi

(opozorilo: za imenovanje se upoštevajo zgolj oddani glasovi);

6. opozori glasujoče, da morajo v primeru napačne izbire pritisniti dva gumba

istočasno, kar jim bo omogočilo ponovno glasovanje;

7. obvesti, da je glasovanje tajno;
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8. naznani začetek glasovanja;

9. naznani konec glasovanja;

10. objavi rezultate:

. število glasujočih

. oddane glasove (prazne ali neveljavne glasovnice ne štejejo)

. potrebno večino

. rezultate za vsakega kandidata:

. če je eden od kandidatov dosegel absolutno večino oddanih glasov, ga 

poslanec, ki začasno predseduje seji, razglasi za predsednika in pozove, 

naj prevzame mesto predsedujočega.

Predsednik preide k točki 3;

. v nasprotnem primeru poslanec, ki začasno predseduje seji, pozove k 

drugemu glasovanju 

(gl. točko (2) Drugo glasovanje).
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(2) Drugo glasovanje

Postopek je enak kot pri prvem glasovanju, in sicer:

1. ugotavljanje sklepčnosti (čl. 195(2);

2. poziv h kandidaturam;

3. glasovanje

– z volilnimi skrinjicami

Opomba: glasove štejejo isti poslanci kot pri prvem glasovanju (če eden ali več 

teh poslancev ni na voljo, se izvede žreb zgolj za nadomestne poslance, ki bodo 

šteli glasove)

– elektronsko;

4. objava rezultatov:

. število glasujočih

. neoddani ali neveljavni glasovi

. oddani glasovi

. rezultati za vsakega kandidata:

. kandidat je izvoljen:

 v primeru enega samega kandidata, če je prejel absolutno večino 

oddanih glasov

 v primeru več kandidatov, če je prejel najvišje število glasov

 če je izid glasovanja neodločen, je izvoljen najstarejši kandidat

(čl. 191(2), četrti pododstavek);

Poslanec, ki začasno predseduje seji, pozove izvoljenega predsednika, naj 

prevzame mesto predsedujočega.

Predsednik preide k točki 3.
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3. IZVOLITEV PODPREDSEDNIKOV POD VODSTVOM PREDSEDNIKA

A: Priprave

Predsednik začne postopek za izvolitev enega do treh podpredsednikov.

Predsednik zaporedoma in ločeno navede kandidate za mesto prvega, drugega in tretjega 

podpredsednika ter preveri, da:

1) kandidature predlagajo politične skupine ali vsaj 5 % polnopravnih članov (čl. 13(1)); 

2) kandidati s kandidaturo soglašajo (če je kandidat odsoten, lahko poda pisno soglasje) 

(čl. 13(1)); 

3) so kandidati izpolnili prijavo finančnih interesov (priloga I, čl. 1(2) in čl. 2). 

B: Glasovanje s ploskanjem

Če je število kandidatov enako številu razpoložljivih mest – razen če vsaj šestina članov 

delegacije ne zahteva tajnega glasovanja (čl. 191(2), drugi pododstavek) – predsednik 

razglasi njihovo izvolitev s ploskanjem (čl. 191(2), prvi pododstavek).

Predsednik pozove podpredsednike, naj se mu pridružijo.

C: Tajno glasovanje

Če je kandidatov več kot je razpoložljivih mest – ali če vsaj šestina članov delegacije 

zahteva tajno glasovanje – predsednik začne postopek tajnega glasovanja (čl. 191(2), 

drugi pododstavek).

Predsednik izvede glasovanje za vsako podpredsedniško mesto zaporedoma in ločeno

(čl. 191(1)).



DV\788255SL.doc 9/9 PE396.168

SL

Za vsakega podpredsednika je postopek glasovanja enak postopku za izvolitev 

predsednika (gl. zgoraj točka 2 C).

Opomba: glasove štejejo isti poslanci kot pri glasovanju za predsednika (če eden ali več teh 

poslancev ni na voljo, se izvede žreb zgolj za nadomestne poslance, ki bodo šteli glasove).

Po vsakem zaključenem glasovanju predsednik pozove izvoljenega podpredsednika, 

naj se mu pridruži.




