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Po 49. členu Statuta Športne zveze Maribor je Skupščina Športne zveze Maribor na zasedanju,
dne 27. marca 2000 sprejela
POSLOVNIK
O DELU SKUPŠČINE ŠPORTNE ZVEZE MARIBOR
1.
S tem poslovnikom se ureja način delovanja Skupščine Športne zveze Maribor (v nadaljnjem
besedilu: Zveze).
Skupščina Zveze izvršuje svoje naloge v skladu s Statutom Športne zveze Maribor in s tem
poslovnikom.
2.
Zasedanja skupščine so redna ali izredna.
Redna zasedanja so enkrat letno, vsaka štiri leta pa je volilna seja skupščine.
Redno ali izredno sejo skupščine sklicuje predsednik najmanj 10 dni pred dnevom sklica, in to
z objavo dnevnega reda, in sicer po svoji presoji ali na zahtevo:
•
•
•

1/3 članov skupščine,
nadzornega odbora,
upravnega odbora.

Predsednik mora sklicati sejo skupščine v 30 dneh od prejema pisne zahteve za sklic. Če tega
ne stori, skliče sejo skupščine predlagatelj.
3.
Skupščino vodi delovno predsedstvo, ki ga sestavljajo predsednik Zveze in dva
podpredsednika Zveze.
V primeru odsotnosti predsednika Zveze vodi skupščino eden od podpredsednikov, KI GA
PREDSEDNIK POOBLASTI. Ostali člani delovnega predsedstva se izvolijo na skupščini.
Skupščina z javnim glasovanjem sprejme dnevni red, določi zapisnikarja in dva overitelja
zapisnika ter izvoli:
•
•

verifikacijsko komisijo (predsednik in dva člana)
komisijo za sklepe

in kadar so na dnevnem redu volitve:
•

volilno komisijo (predsednik in dva člana)

Skupščina lahko izvoli tudi druga delovna telesa.
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4.
Predstavniki članov skupščine prisotnost na seji potrdijo s podpisom na listi prisotnih
predstavnikov članov. Predstavniki članov skupščine z glasovalno pravico prejmejo
glasovalni karton. Verifikacijska komisija pregleda listo prisotnih predstavnikov članov
skupščine in o udeležbi poroča skupščini.
5.
Sejam skupščine lahko prisostvujejo člani organov Zveze ter vabljeni predstavniki športnih in
drugih organizacij, športni delavci, športniki IN OSTALI ZAINTERESIRANI ZA DELO
ZVEZE.
PRAVICO GLASOVANJA IMAJO SAMO PREDSTAVNIKI ČLANOV ZVEZE.
6.
PREDSEDNIK DELOVNEGA PREDSEDSTVA prevzame vodenje seje skupščine po
sprejetem dnevnem redu tako, da:
a) prehaja od točke do točke dnevnega reda
b) daje besedo razpravljalcem po vrstnem redu prijavljanja; po lastni presoji lahko
razpravljalcu 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.
7.
Skupščina veljavno sklepa, če je navzočih več kot ½ članov, ki imajo volilno pravico in
pravico glasovanja.
8.
Skupščina sprejema sklepe z javnim glasovanjem razen v primerih, kadar skupščina sklene,
da bo glasovanje tajno.
Odločitve se v skupščini sprejemajo z večino glasov navzočih PREDSTAVNIKOV
ČLANOV ZVEZE.
9.
O poteku seje skupščine se vodi zapisnik, ki vsebuje:
•
•

čas in kraj seje,
delovno predsedstvo,

3
•
•
•
•
•
•
•

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

Udeleženci seje lahko uvod, razprave ali izjave, ki so navedene v zapisniku, redakcijsko
popravijo, ne smejo pa jih vsebinsko spreminjati.
Magnetogramski zapis seje se hrani do odobritve zapisnika.
POVZETEK ZAPISNIKA se objavi v glasilu Mariborski šport.
Izvirni zapisnik s celotno dokumentacijo se hrani v arhivu zveze kot dokument trajne
vrednosti.
10.
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 organizacijsko 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 po 18. členu
statuta Zveze).
III.
Skupščina voli po naslednjem vrstnem redu:
1. predsednika Zveze (pred volitvami se kandidati za predsednika predstavijo s kratkimi
obrazložitvami programske osnove – predstavitev je omejena na 5 min.)
2. dva podpredsednika in 8 članov UO Zveze.
3. tri člane nadzornega odbora in dva namestnika
4. tri člane disciplinske komisije in dva namestnika
Izvoljeni predsednik kot mandatar pred volitvami predstavi in obrazloži listo kandidatov.
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Pred vsakimi volitvami delovno predsedstvo ugotovi prisotnost članov skupščine.
IV.
Volitve predsednika Zveze.
Volitve predsednika Zveze so tajne.
Volitve se izvedejo z glasovnicami, na katerih so napisani vsi predlagani kandidati, 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.
V drugi krog volitev se uvrstita kandidata, ki sta v prvem krogu prejela največ glasov.
V primeru, da v prvem krogu prejme več kandidatov enako število glasov, ki jih uvrščajo v
prvo oziroma drugo mesto, se le-ti 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.
Volitve dveh podpredsednikov in članov upravnega odbora:
Volitve dveh podpredsednikov in članov UO so tajne.
UO šteje skupno 15 članov. Glede na to, da je predsednik Zveze po funkciji ob enem
predsednik UO, so na glasovnici za volitve članov UO navedena dva kandidata za
podpredsednika in 10 kandidatov za člane UO.
Glasuje se o celotni listi, ki jo predloži mandatar in na kateri so kandidati za: dva
podpredsednika in 10 članov UO. Volilna komisija pred izvedbo volitev preveri, ali volilna
lista, ki jo predloži mandatar, upošteva, da je 10 kandidatov za člane UO Zveze iz različnih
športnih panog.
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Predsednika strokovnega sveta in predsednika komisije za šolska tekmovanja izvoli UO
Zveze in sta člana UO Zveze po funkciji.
Na glasovnici so pod zap. št. 1. in 2 navedena kandidata za podpredsednika po naslednjem
vrstnem redu:
1. prvi podpredsednik
2. drugi podpredsednik
V nadaljevanju liste so po abecednem redu navedeni ostali kandidati za člane UO Zveze – z
navedbo podatka, koga v skupščini predstavljajo.
VII.
Člane UO se voli kot enotno listo tako, da se obkroži ZA ali PROTI.
Možna je tudi negativna opredelitev do posameznega kandidata, tako da se priimek in ime
tega kandidata prečrta.
Za podpredsednike in člane UO so izvoljeni kandidati, ki so prejeli več kot polovico glasov
prisotnih PREDSTAVNIKOV ČLANOV skupščine s pravico glasovanja.
VIII.
Če posamezni kandidat (oz. več kandidatov) ni prejel potrebne večine glasov, mandatar
predlaga skupščini nadomestnega kandidata, ki mora biti iz iste skupine članic, kot je bil
neizvoljeni kandidat. Skupščina ponovno glasuje samo o tem kandidatu, na istem ali
naslednjem zasedanju.
IX.
Volitve članov nadzornega odbora
V nadzorni odbor se izvolijo trije člani in dva namestnika.
Volitve so tajne. Volitve se izvedejo z glasovnicami, na katerih so po abecednem redu
navedeni vsi predlagani kandidati S STRANI ŠPORTNIH DRUŠTEV, KI SO ČLANI
ŠPORTNE ZVEZE MARIBOR.
Glasuje se tako, da se obkroži pet kandidatov. Za člane NO so izvoljeni tisti trije kandidati, ki
prejmejo največje število glasov, naslednja dva po številu prejetih glasov pa sta izvoljena kot
namestnika.
V primeru, kadar ima več kandidatov isto število glasov, se opravijo dodatne volitve tako, kot
je navedeno v V. točki.
Člani nadzornega odbora na svoji prvi seji med seboj izvolijo predsednika.
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X.
Volitve članov disciplinske komisije
V disciplinsko komisijo se izvolijo trije člani in dva namestnika, KI JIH PREDLAGAJO
ŠPORTNA DRUŠTVA, KI SO ČLANI ŠPORTNE ZVEZE MARIBOR.
Volitve so tajne in se izvedejo tako kot volitve nadzornega odbora.
XI.
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 6. seji skupščine dne 27. 3. 2000.
Maribor, 27. 3. 2000

Predsednik
ŠPORTNE ZVEZE MARIBOR
Leopold Kremžar, univ. dipl. nov.

