KARATE ZVEZA SLOVENIJE

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

KARATE ZVEZA SLOVENIJE

KAZALO
I. SPLOŠNO ......................................................................................................................................... 3
II. UDELEŽENCI ................................................................................................................................ 3
III. POTEK SKUPŠČINE .................................................................................................................... 4
IV. SKLEPČNOST IN ODLOČANJE................................................................................................. 4
V. VOLITVE ORGANOV ZVEZE ..................................................................................................... 5
VI. KONČNE DOLOČBE ................................................................................................................... 7

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

KARATE ZVEZA SLOVENIJE

Na podlagi 17. člena statuta Karate zveze Slovenije (v nadaljevanju Zveza) je skupščina Zveze dne
25.3.2014 sprejela naslednji

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE
I. SPLOŠNO

Ta poslovnik ureja način dela skupščine Zveze.

Skupščina je lahko redna ali izredna.
Redno zasedanje skupščine se skliče najmanj enkrat letno. Vsaka štiri leta se skliče volilna
skupščina.
Redno zasedanje skupščine skliče predsednik Zveze.
Izredno zasedanje skupščine se skliče po potrebi. Skličejo ga lahko:
-

predsednik Zveze;
izvršni odbor, če to zahteva najmanj 1/3 njegovih članov;
člani Zveze, če to zahteva najmanj 1/3 članov Zveze;
nadzorni odbor.

II. UDELEŽENCI

Skupščino sestavljajo zakoniti zastopniki ali pooblaščeni predstavniki vseh članov Zveze.
Na skupščino se poleg članov Zveze povabi člane organov in delovnih teles Zveze, častne člane
Zveze, medije, Olimpijski komite Slovenije, pristojne državne organe in druge organizacije, v katere
je Zveza včlanjena ali z njimi kakorkoli povezana.
Člani organov in delovnih teles Zveze ter vabljeni imajo pravico razpravljati, nimajo pa pravice
glasovanja, razen če se skupščine udeležijo kot pooblaščenci članov Zveze.
Pooblaščeni predstavniki članov Zveze morajo pred pričetkom zasedanja predložiti poverilnice. To
ne velja za zakonite zastopnike članov Zveze.
Udeleženci skupščine prisotnost na zasedanju potrdijo s podpisom na listi prisotnih.
Verifikacijska komisija pregleda listo prisotnih in o udeležbi poroča skupščini.
Udeleženci skupščine z glasovalno pravico prejmejo glasovalni karton.
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III. POTEK SKUPŠČINE

Skupščino odpre in do izvolitve delovnega predsedstva vodi sklicatelj skupščine.
Sklicatelj skupščine po uvodnem pozdravu predlaga izvolitev delovnega predsedstva (predsednika
in dva člana) in ostalih organov skupščine. Skupščina z javnim glasovanjem izvoli delovno
predsedstvo, zapisnikarja, dva overovatelja zapisnika in verifikacijsko komisijo (predsednika in dva
člana), po potrebi pa tudi volilno komisijo, kandidacijsko komisijo in druge delovne organe.
Zasedanje skupščine v nadaljevanju vodi delovno predsedstvo, ki najprej predlaga sprejem
dnevnega reda, po sprejemu dnevnega reda pa vodi zasedanje tako, da:
-

prehaja od točke do točke sprejetega dnevnega reda;
daje besedo razpravljavcem po vrstnem redu prijavljanja. Po lastni presoji lahko razpravljavcu
besedo tudi odvzame. Dovoljena je replika, ki lahko traja največ pet minut;
po končani razpravi ob vsaki točki dnevnega reda oblikuje sklepe in jih predlaga v sprejem.

O poteku skupščine se vodi zapisnik, ki vsebuje:
-

čas in kraj zasedanja;
podatke o delovnem predsedstvu in drugih organov skupščine;
udeležbo članov skupščine in vabljenih;
dnevni red zasedanja;
imena in priimke uvodničarjev in razpravljavcev ter vsebino razprave;
predložena gradiva in dokumente k posameznim točkam dnevnega reda;
sprejeta stališča, sklepe in priporočila;
ločena mnenja, če tako zahteva posameznik;
overitev zapisnika.

Udeleženci skupščine 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 overovitve zapisnika. Overovljeni zapisnik zasedanja
skupščine se pošlje vsem članom Zveze.
Izvirnik zapisnika s celotno dokumentacijo se trajno hrani v arhivu Zveze.
IV. SKLEPČNOST IN ODLOČANJE

Skupščina je sklepčna, če je prisotna večina (več kot polovica) članov Zveze, sicer je nesklepčna.
Če ni prisotna večina članov Zveze, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je
skupščina sklepčna, če je prisotnih najmanj tretjina (1/3) članov Zveze.
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Skupščina sprejema sklepe in druge odločitve z glasovanjem.
Glasovanje je javno, če skupščina ne odloči drugače.
Skupščina odloča z navadno večino prisotnih članov, ki imajo pravico glasovanja, pri čemer ima
vsak prisotni član en glas.
Z dvotretjinsko (2/3) večino glasov prisotnih članov, ki imajo pravico glasovanja, skupščina odloča
o:
-

sprejemu in spremembi statuta;
izključitvi člana iz Zveze;
prenehanju delovanja Zveze.

Glasujejo se tako, da se glasovalec opredeli »ZA«, »PROTI« ali »VZDRŽAN«.
Kadar se odloča z večino prisotnih članov, ki imajo pravico glasovanja, je odločitev sprejeta, če je
število oddanih glasov »ZA« večje od števila oddanih glasov »PROTI«.
Delovno predsedstvo pri vsakem glasovanju vodi natančno evidenco oddanih glasov glasovalcev na
posebni listi in sicer posebej za oddane glasove »ZA«, »PROTI« in »VZDRŽAN«.
V. VOLITVE ORGANOV ZVEZE

Organe Zveze izvoli volilna skupščina, ki se skliče vsaka štiri leta. Volitve so tajne, če skupščina ne
odloči drugače.

Izvršni odbor najmanj 60 dni pred predvideno volilno skupščino pozove člane Zveze, da predlagajo
kandidate za organe Zveze in hkrati imenuje volilno komisijo (predsednika in dva člana), ki vodi
priprave na volilno skupščino.
Kandidati se predlagajo s pisnim predlogom (kandidatura), ki obsega osebne podatke kandidata,
organ, za katerega kandidira in utemeljitev kandidature.
Kandidaturi mora biti priložena pisna izjava kandidata, da se s kandidaturo strinja.
Kandidature za predsednika Zveze morajo biti izročene volilni komisiji najmanj 20 dni pred
predvidenim zasedanjem volilne skupščine, za ostale funkcije oz. organe pa se lahko vložijo vse do
začetka zasedanja volilne skupščine. Če je kandidatura oddana na pošto s priporočeno pošiljko, se
dan oddaje na pošto šteje za dan izročitve volilni komisiji.
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Volilna komisija mora najmanj 10 dni pred zasedanjem volilne skupščine obvestiti člane Zveze o
pravočasno vloženih kandidaturah za predsednika Zveze. O kandidaturah za ostale funkcije oz.
organe se člane Zveze obvesti po prejemu kandidatur, najkasneje pa na volilni skupščini.

Kandidati za predsednika Zveze morajo kandidaturi priložiti programsko zasnovo delovanja Zveze
za mandatno obdobje, za katero kandidirajo in listo kandidatov za podpredsednika Zveze in člane
izvršnega odbora.

Volitve izvede volilna komisija, ki jo izvoli volilna skupščina.

Skupščina voli po naslednjem vrstnem redu:
-

-

predsednika, podpredsednika in člane izvršnega odbora Zveze (pred volitvami se kandidati za
predsednika kot mandatarji predstavijo s kratkimi obrazložitvami programske zasnove ter
predstavijo in obrazložijo predlog za podpredsednika in člane izvršnega odbora);
člane Nadzornega odbora;
člane Disciplinske komisije I. stopnje;
člane Disciplinske komisije II. stopnje.

Predsednik Zveze se voli izmed vseh predlaganih kandidatov.
Če so za mesto predsednika Zveze predlagani 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
večino (več kot polovico) glasov prisotnih članov, ki imajo pravico glasovanja, 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, ki imajo pravico glasovanja.
Skupaj s predsednikom so izvoljeni tudi podpredsednik in celotna lista kandidatov za člane
izvršnega odbora Zveze, ki jo je predlagal izvoljeni kandidat za predsednika.
V primeru, da noben kandidat za predsednika ne dobi potrebne večine glasov, se šteje, da
predsednik, podpredsednik in kandidati za člane izvršnega odbora Zveze niso izvoljeni. V takem
primeru opravlja dosedanji predsednik naloge vršilca dolžnosti predsednika Zveze, ki je zadolžen za
sklic izrednega zasedanja skupščine za izvolitev predsednika in drugih organov Zveze.
Izvede se nov kandidacijski postopek, izredna skupščina pa mora biti sklicana najkasneje v roku 90
dni.
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V Nadzorni odbor se volijo trije člani in dva nadomestna člana.
Za člane NO so izvoljeni tisti kandidati, ki prejmejo največje število glasov.
V primeru, da več kandidatov prejme enako število glasov, se opravijo dodatne volitve tako, kot je
to določeno v 14. členu tega poslovnika.
Če je tudi po drugem krogu izid glasovanja neodločen, se glasovanje lahko ponovi.

V Disciplinsko komisijo I. stopnje se volijo trije člani in dva nadomestna člana.
Volitve se izvedejo tako kot volitve za člane NO.

V Disciplinsko komisijo II. stopnje se volijo trije člani in dva nadomestna člana.
Volitve se izvedejo tako kot volitve za člane NO.
VI. KONČNE DOLOČBE

O vseh proceduralnih sporih skupščina takoj odloča z javnim glasovanjem.
Ta poslovnik prične veljati takoj, ko ga sprejme skupščina Zveze. Hkrati preneha veljati poslovnik,
sprejet na skupščini 20.3.2008.

Predsednik KZS
dr. Igor Zelinka
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