Na podlagi 21. člena Statuta Športne zveze Novo mesto (v nadaljevanju: Zveza) je skupščina Zveze na
statutarni seji dne 13. 3.2012 sprejela
POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE ŠPORTNE ZVEZE NOVO MESTO
1. člen
S tem poslovnikom se ureja način delovanja skupščine Zveze.
Skupščina Zveze izvršuje svoje naloge v skladu s Statutom Zveze in s tem poslovnikom.
2. člen
Zasedanja skupščine Zveze so redna ali izredna.
Redna zasedanja so enkrat letno, vsaka štiri leta pa je volilna seja skupščine.
Redno zasedanje skupščine sklicuje predsednik Zveze.
Izredno zasedanje se sklice, če to zahteva predsednik, polovica članov predsedstva Zveze, nadzorni odbor ali
petina članov skupščine, ki imajo v skupščini pravico glasovanja.
Izredna skupščina lahko obravnava samo problematiko, zaradi katere je sklicana.
3. člen
Sklic skupščine mora biti objavljen z dnevnim redom in članom skupščine poslano gradivo, najmanj deset
dni pred dnevom, za katerega je skupščina sklicana.
V primeru volilne skupščine mora biti kandidacijski postopek za vse voljene in imenovane funkcije v Zvezi
poslan članicam zveze vsaj 30 dni pred izvedbo volilne skupščine.
Članice Zveze morajo poslati kandidature za razpisane voljene in imenovane funkcije v Zvezi 15 dni pred
izvedbo volilne skupščine.
4. člen
Skupščino vodi delovno predsedstvo, ki ga sestavljajo Predsednik Zveze, in dva člana, ki jih na predlog
izvoli skupščina. V primeru odsotnosti predsednika Zveze in za volilno sejo skupščine izvoli skupščina
predsednika in člane delovnega predsedstva izmed svojih članov.
Skupščina z javnim glasovanjem sprejme dnevni red, določi zapisnikarja in dva overovatelja
zapisnika ter izvoli verifikacijsko komisijo (predsednika in dva člana).
Kadar so na dnevnem redu volitve skupščina izvoli tudi volilno komisijo (predsednika in dva člana).
Skupščina po potrebi lahko izvoli tudi druga delovna telesa.
5. člen
Člani skupščine prisotnost na seji potrdijo s podpisom na listi prisotnih in oddanim pooblastilom.
Verifikacijska komisija pregleda listo prisotnih članov skupščine in o udeležbi poroča skupščini.
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6. člen
Sejam skupščine lahko prisostvujejo člani Zveze ter vabljeni predstavniki športnih in drugih organizacij ter
športni delavci, športniki, novinarji in javnost.
Vabljeni predstavniki športnih in drugih organizacij ter športni delavci, športniki, novinarji in javnost imajo
pravico razpravljati, nimajo pa pravice glasovanja.
7. člen
Delovno predsedstvo prevzame vodenje skupščine po sprejetem dnevnem redu tako, da:
a) prehaja od točke do točke dnevnega reda,
b) daje besedo razpravljavcem po vrstnem redu prijavljanja; po lastni presoji lahko
razpravljavcu besedo tudi odvzame,
c) ob vsaki točki dnevnega reda oblikuje sklepe in jih predlaga v sprejem.
Izjemoma lahko delovno predsedstvo, da bi razrešilo vprašanja, ki so bistvena za delo skupščine, predlaga
prekinitev seje, s tem, da se mora seja nadaljevati najkasneje 15 dni po prekinitvi.
8. člen
Skupščina veljavno sklepa, če je navzočih več kot polovica članov Zveze, ki imajo volilno pravico in pravico
glasovanja.
Če ni navzočih več kot polovica članov, se zasedanje odloži za 15 minut. Po preteku tega časa je skupščina
sklepčna če je prisotna najmanj 1/5 članov, ki imajo glasovalno pravico.
9. člen
Skupščina sprejema sklepe praviloma za javnim glasovanjem, razen v primerih kadar skupščina sklene, da bo
glasovanje tajno ali kadar pravila Zveze predpisujejo tajno glasovanje,
Tajno glasovanje se izvede pri volitvah, ko je kandidatov več, kot je voljenih mest.
Vsaj tri članice lahko predlagajo tajno glasovanje tudi za ostale zadeve. V tem primeru način glasovanja
določi skupščina.
Skupščina svoje odločitve sprejema z večino glasov prisotnih članov, razen v primerih, ko sprejema statut,
poslovnik skupščine in morebitno prenehanje Zveze, ko je potrebna dvotretjinska večina glasov prisotnih
predstavnikov članic.
10. člen
O poteku seje skupščine se vodi zapisnik, ki vsebuje:
-

čas in kraj seje,
delovno predsedstvo,
udeležbo članov skupščine in vabljenih gostov,
dnevni red seje,
imena in priimke uvodničarjev in razpravljavcev ter povzetek razprave,
predložena gradiva in dokumente, ki so bili podlaga za obravnavo posameznih točk,
dnevnega reda,
stališča, sklepe in priporočila, sprejeta na seji,
ločena mnenja, če tako zahteva posameznik,
overitev zapisnika.

2

Magnetogramski zapis seje se hrani do potrditve zapisnika. Zapisnik seje se razpošlje članom Zveze v roku
30 dni od dneva zasedanja skupščine.
Izvirni zapisnik s celotno dokumentacijo se hrani v arhivu Zveze kot dokument trajne
vrednosti.
11. člen
Kadar je na programu volilna seja skupščine, se upoštevajo naslednja pravila:
I.
Za izvedbo volitev skupščina imenuje tri člansko volilno komisijo. Volilna komisija opravi vsa potrebna
organizacijska in tehnična opravila (skupaj s strokovno službo) za volitve in izvede volitve. Po opravljenih
volitvah poroča seji skupščine o rezultatih volitev.
Člani volilne komisije ne morejo biti kandidati za organe skupščine.
II.
Verifikacija mandatov članov skupščine:
Skupščina verificira predstavnike članov skupščine, listo v celoti (1 predstavnika iz vsake članice Zveze).
III.
Skupščina voli in imenuje po naslednjem vrstnem redu:
1. Predsednika Zveze (pred volitvami se kandidati za predsednika predstavijo s kratkimi obrazložitvami
programske osnove-predstavitev je omejena na 10 minut).
2. Za podpredsednika, imenuje predsednik enega izmed kandidatov (ni voljena funkcija),
3. Sedem članov predsedstva Zveze.
4. Tri člane nadzornega odbora.
5. Tri člane disciplinske komisije in tri namestnike
Pred vsakimi volitvami delovno predsedstvo ugotovi prisotnost članov skupščine. Posebej se ugotovi
prisotnost članov skupščine, ki imajo glasovalno pravico.
IV.
Volitve predsednika Zveze :
Volitve za predsednika Zveze so tajne.
Volitve se izvedejo z glasovnicami, na katerih so napisani vsi predlagani kandidati (izpolnjeni morajo biti
pogoji skladno s pravili Zveze), navedeni po abecednem vrstnem redu. Glasuje se tako, da se obkroži številko
pred imenom kandidata.
Za predsednika je izvoljen kandidat, ki prejme večino glasov prisotnih članov skupščine s pravico glasovanja.
V.
V primeru, da v prvem krogu nobeden od kandidatov ne prejme zadostnega števila glasov prisotnih članov
skupščine s pravico glasovanja, se izvede drugi krog volitev, po istem principu kot prvi krog.
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V drugi krog se uvrstita dva kandidata, ki sta v prvem krogu prejela največ glasov.
V primeru, da v prvem krogu prejme več kandidatov enako število glasov, ki jih uvrščajo na prvo oziroma
drugo mesto, se vsi uvrstijo v drugi krog volitev.
V primeru, da tudi v krogu glasovanja, v katerem se glasuje samo o dveh kandidatih, nobeden od kandidatov
ne prejme večine glasov prisotnih članov skupščine s pravico glasovanja, se smatra, da predsednik Zveze ni
bil izvoljen.
V primeru, da predsednik ni izvoljen, skupščina izmed svojih članov izvoli vršilca dolžnosti predsednika, ki
je zadolžen za sklic izredne skupščine za izvolitev predsednika in drugih organov skupščine. Izvede se nov
kandidacijski postopek, izredna skupščina pa mora biti sklicana najkasneje v roku treh mesecev.
VI.
Imenovanje podpredsednika:
Na mesto podpredsednika predlaga predsednik enega izmed kandidatov.
VII.
Volitve članov predsedstva:
Volitve članov Predsedstva Zveze so tajne, razen, če skupščina s sklepom ne določi drugače.
Volijo se:
- trije člani komisije, predstavniki športnih društev, ki tekmujejo v sistemu panožnih športnih zvez v ekipnih
tekmovanjih,
- trije člani komisije športnih društev, ki tekmujejo v sistemu panožnih športnih zvez v posamičnih športih,
- en član komisije predstavnik rekreativnih športnih društev, športnih društev, ki tekmujejo v sistemu
tekmovanj upokojenskih in invalidskih organizacij/društev na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni.
Volitve se izvedejo z glasovnicami, na katerih so napisani vsi predlagani kandidati (izpolnjeni
morajo biti pogoji skladno s pravili Zveze). Kandidati morajo biti razvrščeni glede na katero mesto v
predsedstvu kandidirajo (podpredsednik, različne komisije) po abecednem vrstnem redu.
Volijo se lahko le kandidati, ki so pravočasno oddali kandidature. V kolikor ni bilo pravočasno oddanih
dovolj kandidatur, je možno kandidature oddati tudi na volilni skupščini.
VIII.
Za člane predsedstva Zveze so izvoljeni kandidati, ki so v okviru kandidatur za posamezno komisijo prejeli
največje število glasov prisotnih članov skupščine s pravico glasovanja:
- za člane komisije športnih društev, ki tekmujejo v sistemu panožnih športnih zvez v ekipnih športih, trije
kandidati po številu prejetih glasov,
- za člane komisije športnih društev, ki tekmujejo v sistemu panožnih športnih zvez v posamičnih športih,
prvi trije kandidati po številu prejetih glasov,
- za člana komisije predstavnika rekreativnih športnih društev, športnih društev, ki tekmujejo v sistemu
tekmovanj upokojenskih in invalidskih organizacij/društev na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni,
kandidat z največjim številom glasov.
V primeru, da dva ali več kandidatov za člane predsedstva oz. posameznih komisij prejmejo enako število
glasov, se izvede drugi krog volitev, po istem principu kot prvi krog, le da se glasuje o teh kandidatih.
V primeru, da tudi v drugem krogu glasovanja dva ali več članov prejmejo enako število glasov, je izvoljen
kandidat, za katerega se odloči predsednik Zveze.
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IX.
Volitve članov nadzornega odbora
V nadzorni odbor se izvolijo trije člani.
Volitve so praviloma tajne. Volitve se izvedejo z glasovanjem za vse predlagane kandidate. Za člane
nadzornega odbora so izvoljeni tisti trije kandidati, ki prejmejo največ glasov. V primeru, kadar ima več
kandidatov isto število glasov, se opravijo dodatne volitve, kjer se volivci odločajo le o teh kandidatih.
Člani nadzornega odbora na svoji prvi seji med seboj izvolijo predsednika.
X.
Volitve članov disciplinske komisije
V disciplinsko komisijo se izvolijo trije člani in trije namestniki.
Volitve se izvedejo na isti način, kot volitve nadzornega odbora.
Člani disciplinske komisije na svoji prvi seji izvolijo predsednika.
PREHODNE IN KONCNE DOLOCBE
12. člen
O vseh možnih spornih zadevah, ki bi lahko nastale v proceduralnem smislu na seji skupščine, odloča
skupščina takoj z javnim glasovanjem.
Ta poslovnik je bil sprejet na seji skupščine dne 13. 3. 2012 in začne veljati takoj.
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