Na podlagi 15. člena Statuta Športne zveze Maribor je Skupščina Športne zveze Maribor na svoji seji
dne sprejela sklep o sprejemu Poslovnika o delu skupščine Športne zveze Maribor.

Poslovnik o delu skupščine Športne zveze Maribor

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.

1. člen
Skupščina je najvišji organ zveze. Skupščina odloča o vseh vprašanjih, ki izhajajo iz ciljev in namenov
zveze ter so v Statutu zveze opredeljena kot naloge in pristojnosti skupščine. Člani zveze, razvrščeni po
panogah, sodelujejo pri delu skupščine preko svojih delegatov.
Skupščino sestavljajo delegati (predstavniki) športnih društev in zvez, članov zveze, po posameznih
panogah in predstavnik Univerzitetne športne zveze Maribor. Športne panoge določi upravni odbor s
sklepom. Mandat delegata ni omejen in ni vezan na mandate delovnih teles zveze.
Če se delegat športne panoge dvakrat zaporedoma ne udeleži seje Skupščine zveze in tri dni pred
sklicem seje pisno ne poda opravičljivih razlogov za odsotnost ali do začetka seje ne imenuje
pooblaščenca v skladu s postopkom, ki ga predpiše Upravni odbor zveze, Upravni odbor zveze pozove
društva, člane panoge, ki jih ta delegat predstavlja, da imenujejo novega delegata. Pozvana društva
morajo v roku 14 dni od poslanega poziva s strani zveze Upravnemu odboru zveze pisno posredovati
izjave – pooblastila več kot polovice društev, ki sestavljajo športno panogo, za imenovanje novega
kandidata. Če v danem roku društva, člani panoge, tega ne storijo, ima Upravni odbor zveze pravico
imenovati začasnega delegata izmed društev, članov panoge, in sicer do prejema prej navedenega
deleža izjav o imenovanju novega kandidata s strani društev, ki so razvrščena v posamezno športno
panogo.

2. člen
Zasedanja skupščine so lahko redna, izredna, volilna in korespondenčna. Redna, izredna ter volilna
skupščina mora biti sklicana najmanj 10 dni pred sejo skupščine, to določilo pa ne velja za sklic
korespondenčne seje skupščine.
1.) Redna skupščina se sestaja najmanj enkrat letno, sicer pa po potrebi. Redno sejo skupščine sklicuje
predsednik zveze ali s strani predsednika pooblaščena oseba na predlog upravnega odbora.
2.) Izredno sejo skupščine se skliče na zahtevo:
- ene tretjine vseh članov zveze;

- ene tretjine vseh članov upravnega odbora ali
- disciplinske komisije.
Predsednik zveze mora sklicati izredno sejo skupščine v 30 dneh od prejema pisne zahteve za sklic s
strani upravičenih predlagateljev. Če tega ne stori, sklice sejo skupščine upravičeni predlagatelj.
3.) Volilno sejo skupščine se skliče vsaka štiri leta ob poteku mandatov članov organov zveze. Volilno
sejo skupščine sklicuje predsednik zveze ali s strani predsednika pooblaščena oseba na predlog
upravnega odbora.
4.) Korespondenčno sejo skupščine lahko skliče predsednik zveze ali s strani predsednika pooblaščena
oseba, vendar samo za potrjevanja administrativnih ali nujnih zadev, katerih nesprejem bi otežil
delovanje zveze. Prav tako se lahko korespondenčna seja skliče s pripravljalnim gradivom, na podlagi
katerega se absolutna večina delegatov opredeli za korespondenčni način glasovanja. V takšnem
primeru mora biti pred glasovanjem o sklepih izvedeno glasovanje o sklepu, ki jasno izraža voljo
delegatov, da želijo o predlaganih sklepih glasovati korespondenčno.
V nobenem primeru pa se na korespondenčni seji ne more glasovati o spremembah statuta, volitvah
predsednika ter podpredsednikov zveze, poslovnem in letnem poročilu zveze, programu dela ter
finančnem načrtu in prenehanju delovanja zveze.

3. člen
Skupščino vodi delovno predsedstvo v sestavi predsednik ter dva člana, ki je za vsak sklic skupščine
posebej imenovano na sami seji skupščine. Do imenovanja delovnega predsedstva skupščino vodi
predsednik zveze ali s strani Upravnega odbora zveze pooblaščena oseba. Skupščina z javnim
glasovanjem sprejme dnevni red, določi zapisnikarja in dva overitelja zapisnika ter izvoli:
- delovno predsedstvo (predsednik in dva člana);
- verifikacijsko komisijo ( predsednik in dva člana ) , ter, kadar so na dnevnem redu volitve:
- volilno komisijo (predsednik in dva člana).
Predsednik ter člani delovnega predsedstva, verifikacijske komisije ter volilne komisije ne smejo biti
hkrati kandidati za predsednika ali podpredsednika zveze ali člana nadzornega odbora zveze.
Skupščina lahko izvoli tudi druga delovna telesa.

4. člen
Register evidentiranih delegatov se vodi v pisarni zveze. Na skupščini imajo pravico glasovati vsi
delegati, ki so v registru evidentirani najkasneje deset dni pred datumom skupščine. Izjava –
pooblastilo je trajno in velja do spremembe ali do preklica, ki se poda na isti način, kot je bila vložena
prvotna izjava – pooblastilo v register evidentiranih delegatov. Tudi začasni delegati, imenovani s
strani Upravnega odbora zveze, morajo biti evidentirani v registru najkasneje deset dni pred datumom
skupščine.
Na sami seji delegati prisotnost na seji potrdijo s podpisom na listi prisotnih delegatov. Delegati z
glasovalno pravico prejmejo glasovalni karton. Verifikacijska komisija pregleda listo prisotnih delegatov
in o udeležbi poroča skupščini.

V registru evidentiranih kandidatov se vodi evidenca prisotnosti delegatov na sejah skupščine, pri
čemer se posebej evidentirajo kandidati, ki se skupščine niso udeležili ter niso podali opravičljivih
razlogov za odsotnost v rokih, ki jih določa statut zveze in hkrati do začetka seje niso imenovali
pooblaščenca.

5. člen
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 verificirani delegati.

6. člen
Predsednik delovnega predsedstva prevzame vodenje seje skupščine po sprejetem dnevnem redu ter
izvolitvi delovnega predsedstva, tako, da:
- prehaja od točke do točke dnevnega reda;
- daje besedo razpravljalcem po vrstnem redu prijavljanja. V kolikor se pri določeni točki prijavi več
razpravljalcev, lahko časovno omeji trajanje posamezne razprave ter števila javljanj k razpravi s strani
delegatov;
- skrbi za red tekom razprav. Ukrepi za vzdrževanje reda so: opomin, odvzem besede ter izločitev iz
razpravne dvorane. Ukrep opomina ter odvzem besede uveljavlja predsednik delovnega predsedstva
po lastni presoji, o uveljavitvi ukrepa izločitve iz razpravne dvorane pa na njegov predlog nemudoma
odloči skupščina z večino oddanih glasov;
- ob vsaki točki dnevnega reda oblikuje sklepe in jih predlaga v sprejem;

7.člen
Skupščina je sklepčna, če je na njej prisotna najmanj polovica vseh delegatov. Če ob predvidenem
začetku skupščina ni sklepčna, se začetek odloži za 30 minut, nato pa skupščina veljavno sklepa, če je
prisotna vsaj 1/4 vseh delegatov. Kadar skupščina odloča o statutu oz. njegovih spremembah, je
potrebno soglasje dveh tretjin prisotnih delegatov, pri čemer mora biti prisotna več kot polovica vseh
delegatov.

8. člen
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 delegatov.

9. člen
O poteku seje skupščine se vodi zapisnik, ki vsebuje naslednje navedbe: čas in kraj seje, sestavo
delovnega predsedstva ter drugih organov, izvoljenih na skupščini, številčnost udeležbe delegatov in
vabljenih gostov, dnevni red seje, vsebino razprave, predložena gradiva in dokumente, ki so bili
podloga za obravnavo posameznih točk dnevnega reda, stališča, sklepe, priporočila ter izide glasovanj,
sprejetih na seji in overitev zapisnika. Izvirni zapisnik s celotno dokumentacijo se hrani v arhivu zveze
kot dokument trajne vrednosti.

10. člen
Kadar je na programu volilna seja skupščine, se upoštevajo naslednja pravila: 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
skupščini o rezultatih volitev. Člani volilne komisije ne morejo biti kandidati za funkcije v zvezi.
Skupščina voli po naslednjem vrstnem redu:
- predsednika zveze (pred volitvami se kandidati za predsednika predstavijo s kratkimi obrazložitvami
programske osnove – predstavitev je omejena na 5 min.)
- dva podpredsednika in 10 članov Upravnega odbora zveze;
- tri člane nadzornega odbora in dva namestnika in
- tri člane disciplinske komisije in dva namestnika.
Kandidat za predsednika kot mandatar pred volitvami predstavi in obrazloži svoj program delovanja
zveze. Pred vsakimi volitvami delovno predsedstvo ugotovi prisotnost delegatov.
11. člen
Volitve predsednika zveze so javne. Volitve se izvedejo z dvigom rok delegatov. Glasuje se po
abecednem vrstnem redu kandidatov. V primeru, da v prvem krogu nobeden od kandidatov ne prejme
zadostnega števila glasov prisotnih delegatov, 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 na 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 delegatov, se
ugotovi, da predsednik Zveze ni bil izvoljen. V primeru, da predsednik ni izvoljen, skupščina izmed
delegatov izvoli vršilca dolžnosti predsednika, ki je zadolžen za sklic nove volilne skupščine za izvolitev
predsednika in drugih organov zveze. Izvede se nov kandidacijski postopek, volilna skupščina pa mora
biti sklicana najkasneje v roku treh mesecev.
Skupščina lahko pred samim glasovanjem sprejme sklep, da so volitve tajne. V tem primeru se volitve
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 delegatov. V primeru, da v prvem krogu nobeden
od kandidatov ne prejme zadostnega števila glasov prisotnih delegatov, se izvede drugi krog volitev,
po istem principu kot pri izvedbi javnih volitev predsednika zveze.

12. člen
Volitve dveh podpredsednikov ter 10 članov Upravnega odbora zveze so javne. Volitve se izvedejo z
dvigom rok delegatov. Upravni odbor zveze šteje skupno 15 članov. Glede na to, da je predsednik zveze
po funkciji obenem predsednik Upravnega odbora zveze, so na predlagani listi za volitve članov
Upravnega odbora zveze navedeni dva kandidata za podpredsednika in 10 kandidatov za člane
Upravnega odbora zveze. Na listi sta najprej navedena kandidata za podpredsednika.
V nadaljevanju liste so po abecednem redu navedeni ostali kandidati za člane Upravnega odbora zveze.
Glasuje se o celotni listi, ki jo predloži mandatar in na kateri so kandidati za: dva podpredsednika in 10
članov upravnega odbora zveze. Volilna komisija pred izvedbo volitev preveri, ali volilna lista, ki jo
predloži mandatar, vsebuje vse potrebne podatke.
Skupščina pa lahko pred samim glasovanjem sprejme sklep, da so volitve tajne. V tem primeru se
volitve izvedejo z glasovnicami. Na glasovnici za volitve članov Upravnega odbora zveze so navedeni
dva kandidata za podpredsednika in 10 kandidatov za člane Upravnega odbora zveze. Glasuje se o
celotni listi, ki jo predloži mandatar in na kateri so kandidati za: dva podpredsednika in 10 članov
upravnega odbora zveze. Volilna komisija pred izvedbo volitev preveri, ali volilna lista, ki jo predloži
mandatar, vsebuje vse potrebne podatke.
Na glasovnici sta pod zaporedno številko 1. in 2. navedena kandidata za podpredsednika. V
nadaljevanju liste so po abecednem redu navedeni ostali kandidati za člane upravnega odbora zveze.
Kandidate se voli kot enotno listo tako, da se obkroži ZA ali PROTI predlagani listi.
Če lista ne dobi dovolj podpore, se glasuje o vsakem kandidatu posebej. V tem primeru so za
podpredsednika in člane upravnega odbora zveze izvoljeni kandidati, ki so prejeli več kot polovico
glasov prisotnih delegatov. Če posamezni kandidat (oz. več kandidatov) ni prejel potrebne večine
glasov, lahko predsednik zveze predlaga skupščini novega kandidata. Skupščina ponovno glasuje samo
o tem kandidatu in to na istem zasedanju.
Upravni odbor je konstituiran, ko je izvoljenih vsaj šest članov upravnega odbora zveze ter vsaj en
podpredsednik zveze.
13. člen
V nadzorni odbor se izvolijo trije člani in dva namestnika. Volitve so javne. Volitve se izvedejo z dvigom
rok delegatov. Glasuje se o vsakem posameznem kandidatu in to po abecednem redu vseh predlaganih
kandidatov, ki so v skladu z akti zveze ter razpisom volitev oddali svoje kandidature. Glasuje se tako,
da je izvoljenih pet kandidatov z najvišjim številom prejetih glasov. Za člane nadzornega odbora 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, da se smiselno uporabijo pravila o volitvah članov upravnega odbora zveze. Člani
nadzornega odbora na svoji prvi seji med seboj izvolijo predsednika.
Skupščina pa lahko pred samim glasovanjem sprejme sklep, da so volitve tajne. V tem primeru se
volitve izvedejo z glasovnicami, na katerih so po abecednem redu navedeni vsi predlagani kandidati, ki
so v skladu z akti zveze ter razpisom volitev oddali svoje kandidature. Glasuje se tako, da se obkroži pet
kandidatov. Za člane nadzornega odbora 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, da se smiselno uporabijo pravila o
volitvah članov upravnega odbora zveze.

14. člen
V disciplinsko komisijo se izvolijo trije člani in dva namestnika. Volitve so javne. Volitve se izvedejo z
dvigom rok delegatov. Glasuje se o vsakem posameznem kandidatu in to po abecednem redu vseh
predlaganih kandidatov, ki so v skladu z akti zveze ter razpisom volitev oddali svoje kandidature.
Glasuje se tako, da je izvoljenih pet kandidatov z najvišjim številom prejetih glasov. Za člane disciplinske
komisije 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, da se smiselno uporabijo pravila o volitvah članov Upravnega odbora
zveze. Člani disciplinske komisije na svoji prvi seji med seboj izvolijo predsednika.
Skupščina pa lahko pred samim glasovanjem sprejme sklep, da so volitve tajne. V tem primeru se
volitve izvedejo z glasovnicami, na katerih so po abecednem redu navedeni vsi predlagani kandidati,
ki so v skladu z akti zveze ter razpisom volitev oddali svoje kandidature. Glasuje se tako, da se obkroži
pet kandidatov. Za člane disciplinske komisije 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, da se smiselno uporabijo
pravila o volitvah članov Upravnega odbora zveze.

15. člen
O vseh možnih spornih zadevah, ki bi lahko nastale v proceduralnem smislu na seji skupščine, odloča
Statutarna komisija Športne zveze Maribor.

16. člen
Ta poslovnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme skupščina Športne zveze Maribor.

Predsednik
UO Športne zveze Maribor

