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Na podlagi 15. člena Statuta Športne zveze Slovenj Gradec je skupščina Športne zveze Slovenj 
Gradec na svoji seji dne 19. aprila 2011 sprejela 

 

 

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE ŠPORTNE ZVEZE SLOVENJ GRADEC 

 

1. člen 

S tem poslovnikom se ureja način delovanja skupščine Športne zveze Slovenj Gradec (zveza). 

2. člen 

Zasedanja skupščine so redna ali izredna. 

Redna zasedanja so najmanj enkrat letno, vsaka štiri leta pa je volilna skupščina. 

Redna zasedanja skupščine sklicuje izvršni odbor zveze (izvršni odbor) s pisnim vabilom vsem članom 
zveze, ki se jim ga na veljavni uradni naslov društva posreduje najmanj petnajst dni pred zasedanjem 
skupščine s predlogom dnevnega reda in s pisnim gradivom, pripravljenim za obravnavo na seji 
skupščine. 

Izredno zasedanje skupščine skliče izvršni odbor, in sicer: 

o na lastno pobudo,  

o na zahtevo najmanj polovice članov zveze oz.  

o na zahtevo nadzornega odbora zveze. 

Izvršni odbor mora sklicati skupščino najkasneje v roku 30 dni od sprejema pisne zahteve. Če izvršni 
odbor kljub podani pisni zahtevi ne skliče izrednega zasedanja skupščine, ga na osnovi pisne zahteve 
polovice članov zveze, ki obsega naziv članov zveze s podpisom in žigom osebe, ki ga zastopa, 
oziroma na osnovi zapisnika nadzornega odbora lahko skliče predlagatelj sam. 

3. člen 

Člani skupščine prisotnost na seji potrdijo s podpisom na listi prisotnih. Pooblaščeni predstavniki 
članov zveze morajo pred pričetkom seje skupščini predložiti poverilnice. Člani skupščine z glasovalno 
pravico prejmejo glasovalni karton. Verifikacijska komisija pregleda listo prisotnih članov skupščine in 
o udeležbi poroča skupščini. 

4. člen 

Na seje skupščine so vabljeni člani zveze oziroma njihovi predstavniki, predsedniki organov oziroma 
delovnih teles zveze, predstavniki javnih medijev, predstavniki Olimpijskega komiteja Slovenije. Člani 
organov in vabljeni imajo pravico razpravljati, nimajo pa pravice glasovanja, razen če imajo pooblastilo 
članov (klubov) zveze. 

5. člen 

Skupščino odpre njen sklicatelj, ki jo do izbora delovnega predsedstva tudi vodi. 

Delovno predsedstvo je tričlansko in ga izvoli skupščina na zasedanju. 

Skupščina z javnim glasovanjem sprejme tudi dnevni red, določi zapisnikarja in dva overitelja 
zapisnika ter izvoli verifikacijsko komisijo (predsednika in dva člana). 

Skupščina lahko izvoli tudi druga delovna telesa. 
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6. člen 

Delovno predsedstvo prevzame vodenje seje skupščine po sprejetem dnevnem redu tako, da: 

o prehaja od točke do točke dnevnega reda; 

o daje besedo razpravljavcem po vrstnem redu prijavljanja. Po lastni presoji lahko razpravljavcu 
besedo tudi odvzame. 

o ob vsaki točki dnevnega reda oblikuje sklepe in jih predlaga v sprejem. 

7. člen 

Skupščina lahko veljavno sklepa le o vprašanjih in zadevah, ki so na sprejetem dnevnem redu. O 
vprašanjih in zadevah, ki niso na predlaganem dnevnem redu, lahko skupščina veljavno sklepa le v 
primeru, če pred točko »Sprejem dnevnega reda« za to glasuje večina prisotnih članov. 

Izredno zasedanje skupščine se skliče za obravnavo posameznega vprašanja, kar pomeni, da se na 
izrednem zasedanju skupščine odloča le o zadevi, za katero je sklicana. 

8. člen 

Skupščina je sklepčna, če je prisotnih več kot polovica predstavnikov članov, sicer je skupščina 
nesklepčna. Če ni navzočih več kot polovica članov, se zasedanje odloži za 15 minut. Po preteku tega 
časa je skupščina sklepčna, če je prisotnih najmanj tretjina predstavnikov članov zveze. 

9. člen 

Skupščina sprejema sklepe z javnim glasovanjem, razen v primerih, kadar skupščina sklene, da bo 
glasovanje tajno. Vsi sklepi se sprejemajo z navadno večino prisotnih članov. 

Za sprejem sklepa o spremembi statuta, o disciplinskem ukrepu disciplinske komisije o izključitvi člana 
iz zveze in prenehanju delovanja Zveze je potrebna 2/3 večina glasov prisotnih članov. 

10. člen 

Člani zveze glasujejo tako, da se opredelijo »ZA« ali »PROTI«. 

Kadar se sklepi sprejemajo z navadno večino, je odločitev sprejeta, če je na sklepčni seji število 
oddanih glasov »ZA« večje od števila oddanih glasov »PROTI«. 

Delovno predsedstvo pri vsakem glasovanju vodi natančno evidenco oddanih glasov na posebni listi, 
in sicer posebej za oddane glasove »ZA« ali »PROTI«. 

11. člen 

O poteku seje skupščine se vodi zapisnik, ki vsebuje: 

o čas in kraj seje; 

o delovno predsedstvo; 

o udeležbo članov skupščine in vabljenih gostov; 

o dnevni red seje; 

o imena in priimke uvodničarjev in razpravljavcev ter vsebino razprave; 

o predložena gradiva in dokumente, ki so podlaga za obravnavo posameznih točk; 

o stališča, sklepe in priporočila, sprejeta na seji; 

o ločena mnenja, če tako zahteva posameznik; 

o overitev zapisnika. 

Udeleženci seje lahko uvod, razprave in izjave, ki so navedene v zapisniku, redakcijsko popravijo, ne 
smejo pa jih vsebinsko spreminjati. 

Magnetogramski zapis seje se mora hraniti do potrditve zapisnika. Overovljeni zapisnik seje skupščine 
se pošlje vsem članom skupščine. 



ŠPORTNA ZVEZA SLOVENJ GRADEC 
REGIJSKA PISARNA OKS-ZŠZS ZA KOROŠKO 
KOPALIŠKA ULICA 27, 2380 SLOVENJ GRADEC 
tel.: +386 (0)2 8838180; fax.: +386 (0)2 8838181 
davčna št.: SI98068288; matična št.: 5047153000 
TRR: SI56 1010 0003 9060 246, Banka Koper  
E-pošta: info@sportnazvezasg.si, www.sportnazvezasg.si  

 

   

3

Izvirni zapisnik s celotno dokumentacijo se hrani v arhivu zveze kot dokument trajne vrednosti. 

VOLITVE ORGANOV ZVEZE 

12. člen 

Predsednika zveze, člane izvršnega odbora zveze, predsednika, člane nadzornega odbora in 
disciplinske komisije zveze  izvoli skupščina zveze na zasedanju, ki se skliče vsaka štiri leta. 

13. člen 

Izvršni odbor pred pričetkom vseh postopkov volilne skupščine imenuje tričlansko volilno komisijo, ki je 
zadolžena za vodenje in nadziranje postopkov volilne skupščine pred in do zaključka skupščine. 

Volilna komisija najmanj en (1) mesec pred predvideno volilno skupščino pozove članice, da 
predlagajo kandidate za predsednika, člane izvršnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske 
komisije. 

14. člen 

Predlog za predsednika zveze mora predlagatelj posredovati volilni komisiji najmanj 10 dni pred 
predvidenim zasedanjem volilne skupščine. 

V primeru, da ni kandidata za mesto predsednika zveze in članov izvršnega odbora, volilna komisija 
pozove članice zveze k dodatnim predlogom, kateri morajo biti posredovani najmanj 5 dni pred 
zasedanjem volilne skupščine. 

Volilna komisija mora vsaj 5 dni pred zasedanjem volilne skupščine obvestiti članice zveze o 
kandidatih za predsednika zveze in za člane izvršnega odbora. Člane o prejetih kandidacijskih listah 
obvesti na veljavne elektronske naslove članov. 

15. člen 

Za vsakega kandidata za mesto predsednika morajo biti podani osebni podatki, kandidacijski predlog 
pa mora biti utemeljen z opisom sedanje uspešnosti kandidatovega dela na področju športa oziroma 
področja, za katerega kandidira. 

Priložena mora biti tudi pisna izjava kandidata, da se s kandidaturo strinja ter da se strinja z obdelavo 
osebnih podatkov za potrebe volitev organov zveze. 

Kandidat za predsednika zveze mora kandidaturi priložiti programsko zasnovo delovanja zveze za 
mandatno obdobje, za katerega kandidira. 

O veljavnosti prejetih kandidacijskih predlogov sklepa volilna komisija. 

16. člen 

Za izvedbo volitev na volilni skupščini opravi volilna komisija vsa potrebna tehnična in organizacijska 
opravila. 

17. člen 

Volitve predsednika zveze in članov izvršnega odbora so tajne. 

Voli se izmed vseh predlaganih kandidatov za posamezne funkcije. 

Če sta za mesto predsednika zveze dva ali več kandidatov, se volitve opravijo tako, da se v prvem 
krogu volijo vsi kandidati. V primeru, da eden izmed kandidatov že v prvem krogu prejme več kot 
polovico glasov prisotnih članov z glasovalno pravico, je izvoljen. 

Če nihče od kandidatov v prvem krogu ne prejme potrebne večine, se v drugem krogu ponovi 
glasovanje o tistih dveh kandidatih, ki sta v prvem krogu prejela največ glasov. Izvoljen je tisti 
kandidat, ki prejme večino glasov prisotnih članov skupščine z glasovalno pravico. 

V primeru, da nobeden od kandidatov za predsednika ne dobi potrebne večine glasov, se smatra, da 
predsednik ni bil izvoljen. 

V primeru, da predsednik zveze ni izvoljen, opravlja dosedanji predsednik naloge vršilca dolžnosti, ki 
je zadolžen za sklic izredne skupščine za izvolitev predsednika in drugih organov skupščine. Izvede 
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se nov kandidacijski postopek, izredna skupščina pa mora biti sklicana najkasneje v roku 90 dni. 

Predsednik zveze je tudi predsednik izvršnega odbora. 

18. člen 

Skupščina voli po naslednjem vrstnem redu: 

1. predsednika zveze (pred volitvami se kandidati za predsednika kot mandatarji predstavijo 
s kratkimi obrazložitvami programske osnove); 

2. člane izvršnega odbora 

3. člane nadzornega odbora; 

4. člane disciplinske komisije. 

V posamezne organe zveze ne more biti izvoljen več kot en predstavnik posameznega društva/kluba, 
članice zveze. 

19. člen 

Za člana izvršnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije so izvoljeni kandidati, ki so po 
vrstnem redu prejeli največje število glasov. 

V primeru, kadar ima več kandidatov isto število glasov, se opravijo dodatne volitve tako, kot je to 
določeno v 17. členu tega poslovnika. 

Če je tudi po drugem krogu izid glasovanja neodločen, se glasovanje lahko ponovi. Skupščina pa 
lahko odloči, da se glasuje tajno. 

V izvršni odbor je izvoljenih šest (6) članov, v nadzorni odbor in disciplinsko komisijo so izvoljeni (3) 
trije člani. 

V izvršnem odboru zveze morata biti najmanj dva zastopnika klubov/društev s področja rekreacije in 
tekmovalnega športa. 

20. člen 

O vseh možnih spornih zadevah, ki bi lahko nastale v proceduralnem smislu na seji skupščine, odloča 
takoj skupščina z javnim glasovanjem. 

Ta poslovnik stopi v veljavo z dnem sprejetja na seji skupščine. 

 

 

 

Športna zveza Slovenj Gradec 
Regijska pisarna OKS-ZŠZ za Koroško 

Jožef Vrabič, predsednik 

 

 


