ZVEZA KOTALKARSKIH ŠPORTOV SLOVENIJE
Celovška 25, Ljubljana

Skupščina ZKŠ SLOVENIJE je na svoji seji dne 3 . dL). .2Co?

sprejela

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČiNE

1. SPLOŠNE DOLOČBE
1.

člen

Poslovnik ureja delovanje in nemoten potek skupščine ZKŠS. O sestavi
skupščine ZKŠS, njenem sklicu in ostalih navodilih uporablja vsa določila
Pravil ZKŠS in njemu nadrejenih aktov.
2.

člen

Skupščina

•
•
•

z javnim glasovanjem izvoli organ vodenja:
PREDSEDNIKA IN DVA ČLANA DELOVNEGA PREDSEDSTVA
PREDSEDNIKA IN DVA ČLANA VERIFIKACIJSKE KOMISIJE
PREDSEDNIKA IN DVA ČLANA VOLILNE KOMISIJE za volitve
nosilcev funkcij ZKŠS, kot je določeno v statutu ( le na volilni
skupščini ali ob potrebi nadomestnih volitev).

Izmed prisotnih

članov

se izvoli še zapisnikarja in dva overovitelja.

3.

člen

Verifikacijska komisija pregleda in preveri poverilnice ( pooblastila)
delegatov na Skupščini ZKŠS, poroča o prisotnosti delegatov in o
sklepčnosti Skupščine ZKŠS ter skrbi za ugotavljanje tekoče sklepčnosti.

4.

čle n

Skupščina

deluje na javni seji le po točka h dnevnega reda, ki ga določi
Skupščina ZKŠS.
Gradivo za Skupščino ZKŠS mora obvezno vsebovati predloge sklepov, ki
naj jih sprejme Skupščina ZKŠS .
Posamezne točke dnevnega reda na Skupščin i ZKŠS lahko dodatno
predlagajo člani ZKŠS, ki morajo v tem primeru predlog dodatne točke
dnevnega reda in gradivo dostaviti Predsedstvu in vsem članom ZKŠS
najmanj 8 dni pred dnevom sklica . Skupščina ZKŠS odloči, ali se v dnevni
red vnese dodatna točka ali ne.
Na enak način lahko člani ZKŠS predlagajo tudi dodatne sklepe k točkam
dnevnega reda.

5. člen

o poteku skupščine se piše vodi zapisnik,

ki mora vsebovati podatke o
prisotnosti delegatov. V zapisniku se navede dnevni red, predlagani sklepi
ter izid glasovanja.
V primeru sprejema sklepa o snemanju, se potek skupščine snema in na
podlagi posnetkov izdela magnetogram, ki se hrani v arhivu ZKŠS. V
primeru snemanja so se ob nastopu vsi razpravljalci dolžni predstaviti.
6.

člen

Skupščina

se prekine, če se sprejetega dnevnega reda ne da speljati do
konca v največ štirih urah, ali iz drugih forma lnih razlogov, ko se
posamezne točke ne da dokončati.

Sklep o prekinitvi sprejme

skupščina

z večino glasov.

V primeru take odločitve se imenuje pripravljaica programske točke z
dodatnimi viri. Skupščina se v roku, ki ni daljša od 15 dni nadaljuje v isti
sestavi.

2. POSLOVNI RED
7.

člen

Razprava udeležencev skupščine mora biti v skladu s programsko točko.
Razpravljalec ima na voljo 2 minuti za podajanje svojega mnenja in nato
največ po eno minuto razpravljanja na isto temo v obliki replik ali podajanju
odgovorov.
Predsednik delovnega telesa ima pravico-dolžnost, da razpravljaica
opozori na potek časa in ga v primeru nadaljevanja po pol minute prekine.
8.

člen

Dopolnilni in spremijevaini predlogi k točkam dnevnega reda in
pripravljalnemu gradivu, ki ga skupščina sprejema morajo biti oddani, pisno
z obrazložitvijo, delovnemu predsedstvu pred ali v času zasedanja
skupščine.

Razpravljavčevi

predlogi sklepov morajo biti oddani pred glasovanjem v

pisni obliki.

3. ODLOČANJE
9.

člen

Skupščina

sprejme odločitve z javnim ali tajnim glasovanjem. O načinu
glasovanja se za posamezne točke z javnim glasovanjem izglasuje način
glasovanja.
Javno se glasuje z lističi ( rdeči,zeleni), ki jih prejmejo le delegati skupščine
z glasovalno pravico. Tajno glasovanje se pripravi na posebnih
glasovnicah, ki imajo ob sklepu za katerega se glasuje ali ob listi
kandidatov še podrobna navodila o glasovanju. Navodila o glasovanju pred
glasovanjem prebere delovni predsednik.
Glasovnice morajo biti opremljene z originalnim žigom ZKŠS .
V času tajnega glasovanja se skupščina prekine za 10 minut za glasovanje
in dodatnih 10 minut za potrebe dela verifikacijske komisije.

Vsak predlagatelj točke dnevnega reda ali sklepa lahko še pred
glasovanjem predlog ali sklep umakne. Če so dodatni sklepi v nasprotju z
predlaganimi sklepi se najprej glasuje o sklepu, ki je od predlaganega
najbolj oddaljen.

4. VOLITVE

10.člen

Voli tve za organe ZKŠS so tajne.
Verifikacijska komisija opravlja na volilni skupščini tudi naloge volilne
komisije.
Pred sklicem skupščine se opravi kand idacijsk i postopek, ki ga izvede
Predsedstvo ZKŠS.
Vsak kandidat lahko kandidira sam ( mora biti član kluba, ki je član ZKŠS )
ali pa ga kandidira klub, ki je prav tako član ZKŠS.
Pri kandidaturi je potrebno oddati soglasje kandidata, če pa kandidira za
predsednika je potrebno priložiti program dela za obdobje za katerega
kandidira. Soglasje in program dela morata biti lastnoročno podpisana .
Voli se na enotni listi za vse organe ZKŠS hkrati. Vrstni red ugotavljanja
izidov se izvede po naslednjem vrstnem redu:
predsednik,podpredsednik,predsednik nadzornega odbora, člani
nadzornega odbora, namestnik člana nadzornega odbora in disciplinska
komisija.
V primeru, da en kandidat kandidira za več funkcij v organih ZKŠS se le ta
črta iz ostalih kandidatur ko je že izvoljen glede na vrstni red ugotavljanja
izida volitev.
V primeru ko se voli samo eno mesto za organ ZKŠS in je več kandidatov
je izvoljen tisti, ki je prejel največ glasov.
Če katerega od rezultatov ni mogoče ugotoviti zaradi tega, ker sta dva ali
več kandidatov dobili enako število glasov, se za tiste kandidate, ki so
dobili enako število glasov in bi vsak od njih lahko bil izvoljen, opravi še
drugi krog volitev. Če je tudi po drugem krogu glasovanja rezultat
izenačen , se izbor opravi z javnim žrebom.
V primeru kjer se voli več kandidatov (npr. disciplinska komisija
izvoljeni prvi trije člani po številu glasov.

3.člani)

so

Če katerega od rezultatov ni mogoče ugotov iti zaradi tega, ker sta dva ali
več kandidatov dobili enako število glasov, se za tiste kandidate, ki so
dobili enako število glasov in bi vsak od njih bil lahko izvoljen, izbor opravi
z javnim žrebom .

Na glasovnici so kandidati napisani v zapo redju po abecednem redu.
Dovoli se, da se objavi le ena kandidatna lista z imeni in priimki na
osrednje mesto na volišču z zaporednim oštevi lčenjem. Delegati z volilno
pravico volijo tako, da na pripravljenem l ističu obkrožijo številko kandidata
za katerega volijo.
V primeru, da kand idira samo en kandidat se glasuje tako, da se na
glasovnici z imenom in priimkom kandidata obkroži beseda ZA ali PROTI.
Kandidat je izvoljen, če prejme več glasov ZA kakor PROTI.
Glasovnica je neveljavna, če sta na glasovnem lističu obkrožena dva ali
več kandidatov ali predlogov takrat, ko se izbira samo eden. Neveljavna je
tudi neizpolnjena ali nepravilno izpolnjena glasovnica.
Glasovnice se odda v zaprto skrinj ico. Na volišču mora biti zagotovljena
diskretnost. Glasovnico in glasovni listič prejmejo le delegati skupščine.
Verifikacijska komisija po končanih volitvah ugotovi rezultat glasovanja in o
tem poroča Skupščini s tem , da objavi imena izvoljenega predsedn ika,
podpredsednika, predsednika nadzornega odbora, članov nadzornega
odbora in namestnika članov nadzornega odbore ter članov disciplinske
komisije .
Izvoljeni predsednik, podpredsedn ik, predsednik nadzornega odbora , člani
nadzornega odbora in namestnik članov nadzornega odbora ter člani
disciplinske komisije prejmejo sklep o izvolitvi z navedbo trajanja mandata.

11. člen
Na skupščini izvoljeni organi prevzamejo svoje funkcije takoj, hkrati pa se
avtomatsko razrešijo stari organi Zveze .
Stari organi morajo predati žig, gradiva , poročila o delu in opozorila na
odprta stanja na vseh področjih delovanja ZKŠS .

V nadomestnih volitvah izvoljeni nosilci funkcij prevzam ejo nalogo v
sedmih dneh od izvolitve.

5. KONČNE DOLOČBE

12 .člen

Poslovnik Skupščine ZKŠS velja od trenutka, ko ga sprejme skupščina
ZKŠS. Poslovnik se sprejema pred prvo točko dnevnega reda.

V Ljubljani dne: 3.10.2009

