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je njegovUpravniodborna svoji
Na podlagistatutaKosarkarskega
klubaElektraSostanj
rednisejidne3.4.2014
sprejelnaslednji

POSLOVNIKO DELUSKUPSCINE
KLUBA
I. SPLO5NE
DOLOEBE
1.6len
(v
S tem poslovnikom
se urejadelovanje
skupgiine
Kolarkarskega
klubaElektraSodtanj
posamezna
glede
nadaljnjem
besedilu:
skupsdine).
Ce
vprasanja
delaskupSaine
s tem
jih skupsiina
poslovnikom
nisourejena,
urejazavsakprimerposebej
s posebnim
sklepom
priiemerse morajodosledno
upostevati
tudidoloiilastatutakluba.
2. Clen
Skupsdina
klubaje njegovnajviSji
organin sesklicuje
skladno
z dolodbami
statutaklubain
temposlovnikom.
3. ilen
Claniklubaso na skupgiino
vabljeniprekoobvestila
objavljenega
na spletnistanikluba.
je
Vabilaso lahkorazposlana
tudi po poiti. Vabilo lahkoobjavljeno
tudi v sredstvih
javnegaobveiianja.Vabilumorabiti obveznopriloZen
predlagani
dnevnired in pa vsi
dokumenti
o katerihsebo naskupsaini
razpravljalo.
II. PRAVICE
IN DOLiNOSTI.LANOV
SKUPS.INE
4. alen
VseDravice
in dolinostiflanovskuDgdine
sodefinirane
v statutukluba,
(razpravljati,
Pravicoaktivnosodelovati
na skupsaini
soodloaati,
voliti in biti izvoljeniv
organekluba)imajole rednidlani.Rednidlanje vpisanv evidenco
ilanswain moraimeti
pladano
letnoalanarino.
l4ladoletni
flan (do dopolnjenega
15.letastarosti),
iastniilan in
je
dlan,ki mu disciplinska
komisija
izreklaukrepizkljuditve
iz ilanstvani redniilan. dlanu
je potrdila
katerega
izkljuiiteviz dlanstva
tudiskupsfina,
udele:ba
natej ni dovoljena.
II. SKUPSdINA
7. Wste skupiiin
5. alen
Skupgfin
klubaje lahkorednaali izredna.
Obepastalahkotudivolilni.
2. Volilnaskupfiina
6. alen
je
SkupSainavolilna:
. koorganom
klubapotede
Stiriletni
mandat;
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ie je bilanadnevniredskupSaine
naskupSfini
samiuvrsiena
toikazarazreiitev
in
alivolitev
organov
alielanov
organov
kluba;
ie katerina skupSfini
neposredno
voljeniorganklubaodstopiv celotlali odstopi
kateriod njegovlhdlanov(predlaga
svojorazresitev)
in poslediino
s tem ltevilo
alanov
tegaorgananeizpolnjuje
veaminimalnih
zahteviz statutakluba;
pisnipredlogza razresitev
aeje bil skladnoz aKi klubana UOpodanobrazloZen
nekega
naskupgiini
neposredno
voljenega
organaklubaali njegovega
ilana;
aeje disciplinska
komisija
s sklepom
enegaali veadlanovna skupsdini
neposredno
voljenega
organaklubaiz klubalzkljuaila;
dezaradismftidlana,naskupiiinineposredno
voljenega
organakluba,ta organne
izpolnjuje
vei s statutom
dolodenega
minimuma
ilanov.

je volilnaskupEaina
primera
Obnastopu
iz prvealinejeprvegaodstavka
redna.
je volilnaskupidina
Ob nastopuprimerov
iz drugedo Sestealinejeprvegaodstavka
lahko
takorednakakortudiizredna,
3. Sklic skup#ine
7. alen
Skupgdino
kluba,tako rednokakortudl izredno,praviloma
sklicuje(v nadaljevanjui
predsednik
sklicatelj)
tega.
le
RednoskupSiino
sklife predsednlk
kluba,skladnoz doloiilistatutain drugihveuavnih
aktovklubanajmanj
enkratletno.
V primeru,da je rednaskupSaina
tudi volilnajo je predsednik
klubadoliansklicatipred
iztekom
mandatov,
naskupsfini
vouenih,
organov
kluba,
V kolikorpredsednik
klubarednevolilneskupsaine
ne skliaev predpisanem
rokujo je
dolzannemudoma
sklicatinadzorni
odborkluba.
8. alen
je dolianpredsednik
Izrednoskup5dino
klubasklicati;
. posklepuupravnega
odboraali nadzornega
odbora,
. napisnozahtevo
najmanjeneaetrtine
tlanovkluba,
. v primerunastopa
situacije
iztretjedo Seste
alinejeprvegaodstavka
dlena6.
je predsednik
Izrednoskupidino
klubadoliansklicati
v roku30 dni po prejemu
zahteve
iz
prvihdvehalinejprejsnjega
odstavka
in/alinastopusituacijeiz tretjealinejeprejsnjega
odstavka.
V kolikorpredsednik
klubaizredne
skupiiinev predpisanih
rokihnesklidelahkoskupiiino,
predlagatelj.
skladno
s statutom
in drugimiaktikluba,skliaedrug
9. alen
Vablloza skupifinoskladnos 3.alenom
tegaposlovnika
morabiti objavljeno,
najmanj7
je
pred
dni
datumomskupsaine.
Za objavo zadoliensekretarkluba.Vabilomorabiti
objavljeno
vsajnaspletnistraniklubapri novicah.
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prestavinajveienkrat.Noviterminskupsdine
Termlnizvedbeskupiiinelahkosklicatelj
morabiti znotraj14 dni od potekaprvotnoobjavljenega
datuma.Obvestilo
o prestavitvl
skupgdine
morabiti na isti naainkot obvestilo
o njenemsklicuobjavueno
najmanjtri dni
prednastopom
prvotnoobjavljenega
termlna.
Ze objavljenidokumentiza skupiiino se ne smejo spreminjati,dopolnjevatiali
odstranjevati,
je sklepina,te je ob njenempridetkuprisotna
skupgfina
veakot polovica
dlanovkluba
je
po
prisotnih
oziroma,
ie 15minut zaietku
vsaj15ilanovkluba,
Naskupiiiniseglasuje
z vedinoprisotnih
alanov.
.azpolaga
Sekretarklubaje zadol:en,da skupSfina
z po enimizvodomveuavnih
aKov
klubain listorednihalanovkluba.Ta listase lahkopredzaaetkom
skupSaine,
ob predloiitvi
potrdilao pladiludlanarine,
tudi dopolni,za kar je zadolZen
sekretaroziromavodja
evidence
naskupsdini.
4. Gndivo za skupiiino
10. alen
podasklicatelj
Predloge
zatoikednevnega
redaskupidine
skupsdine.
(vabilo,predlogdnevnega
cradivoza skupsdino
redain ostaledokumenta
za obravnavo)
morasklicateljle te predatiali poslatisekretarju
klubav pisniobliki,Sekretarklubaje
zadolien
zaobjavovabilain gradivzaskupsaino
skladno
s temposlovnikom.
11.alen
javnonaspletnistranikluba.Gradivo
Gradivo
zasejoskupidine
seobjavlja
morabitijasno
opredeljeno
ter obrazloZeno.
V kolikorgrezanavadno
rednoskupsdino
moragradivo
vsebovati
vsaj:
. predlog
dnevnega
redaskupgdine,
. vsebinsko
poroeilo
o deluklubazacelotnoobdobje
od pretekle
skupgiine,
. poroailo
o poslovanju
kluba;
poroiilozapreteklo
poslovno
o rafunovodsko
letoin
porodilo
o radunovodsko
zacelotnoobdobje
od pretekle
skupsaine
. poroiilao deluin rezultatih
vsehselekcij
klubazaobdobje
od pretekle
skupsaine,
. poroailo
pretekle
strokovnega
svetazacelotnoobdobje
od
skupsdine,
. porodilo
disciplinske
komisije
zacelotnoobdobje
od pretekle
skupsdine,
. porodilo
nadzornega
odborazacelotnoobdobje
odpretekleskupsaine,
. eventualne
predloge
za razresitve.
12. ilen
primeru
V
rednevolilneskupgdine
moraoo)kandidat(i)za predsednika
kluba pred
skupiaino
klubapredloiitizaprtokuvertos sledeiimi
dokumenti:
. predlogkandidatne
predsednika
listeza namestnlka
in alaneupravnega
odbora
kluba,
. predlogkandidatne
listezavodjoin alanadisciplinske
komisije
kluba,
. predlogkandidatne
listezapredsednika
in alananadzornega
odborakluba,
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funkcije,ie le tl na skupgiini
predlaganih
za posamezne
pisnosoglasje
kandidatov
nisoprisotni,
sezono,
program
delaklubazanaslednjo
(podporo
sponzorjev,
...).
po
svojem
izboru
drugelistine

po po5tina naslovklubaz napisom
poSljepriporodeno
Kuvertase lahkopredskupsaino
pri demermorana naslovklubaprispetivsaj en dan pred
)>Neodpiraj-kandldatura<<,
klubaoziromavodji evldenc
skupitino.Kuvertapa se lahkoosebnopredasekretarju
predzaietkomskupidine
same.
skupsiine
Kuvertooziromakuverte se po izvoliwi organovskupsdinepredajodelovnemu
predsedsWu.
13.Elen
polegpredloga
redavsebovati
gradivo
dnevnega
V kolikorgre za izrednoskupiiinomora
skupSaine.
sklicaizredne
ki senanaiajona predmet
le dokumente,
ilanomskupgiine
ki omogoiajo
morajobitipo potrebipriloienitudidruqipodatki,
Gradivu
odloaanje:
kakovostno
. pravnopodlago,
gradiva,
. navedbo
predlagatelja
. navedbo
gradiva,
Pripravljavca
. finanineposledice
predlagane
resitve.
5, Otgani skuP#ine
14. alen
so:
Nujniorganiskupsiine
predsedujoti),
. delovnipredsednik
(v nadaljevanju:
. dvailanadelovnega
Predsedstva,
. vodjaevidence
Prisotnosti.
posebej.Delovno
ki se izvolina vsakiskupSalni
vodi delovnopredsedstvo,
Skup5ilno
zapisnlka'
overovatelja
predsedujodi
in dvatlana,ki staobenem
predsedstuo
sestavljajo
prisotnih
na
listo
vodi
evidenino
po
kluba,
ki
prisotnostije
sekretar
navadi
VodJa
evidence
prisotnih
rednih
izmed
pa ga imenujesklicatelj
skupiiine
v njegoviodsotnosti
skupStini,
razvidno
kateriizmedprisotnih
prisotnosti
nedvoumno
biti
mora
liste
Iz
eviienine
dlanov.
je rednialan.
dlanov
so:
organiskupsaine
Ostallopcijski
. zaoisnikar
. triilanska
(zadol;ena
zaStetjeglasov)
volilnakomisija
vodja evidence
je pravilomasekretarklubaoziromav njegoviodsotnosti
Zapisnikar
je
primeru,
volilnaV
da
sku-piiina
po
potrebi
v
izvoli
se lahko
prisotnostl.
volilnakomisija
glasov
zadoliitadlanadelovnega
iolikor se volilnakomisijane izvolise za Stetje
Dredsedstva.
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6. Delovnopredsedstvo
15.tlen
Pravico,da prvi predlagapredsedujoaega
in oba ilana delovnegapredsedstva
ima
predlog
pozove
sklicate|J
skupiiine.V kolikornjegov
ni izglasovan,
sklicatelj
skupidine
prisotne
dlanekluba,da podajosvojepredloge
za predsedujoiega
in obaflanadelovnega
predsedstva.
Predloge
lahkodajejole rednitlanikluba,
po vrstnemredukot so se pojavili(najprejprvipredlog,
Predlogi
se dajejona glasovanje
natodrugiitd.).Koskupsiina
nekpredlog
izglasuje
o preostalih
seglasovanje
ne izvede.
predsedstva
po potrditvi
Voliwetlanovdelovnega
seizvedejo
dnevnega
redaskupsdine.
7, volitve, glasovanja
16. ilen
javna.Tajnoglasovanje
Vsevolltvein glasovanja
na skupifinlso praviloma
se izvede
pri
predsednika,
podpredsednika,
izjemoma volitvah
alanovupravnega
odbora,alanov
disciplinske
komisije
in alanovnadzornega
odbora,
v kolikorjavnoglasovanje
ne omogoai
izvoliwe.
Vzdrianiglasovise pri preStevanju
ne Stejejoniti kot glasoviza niti kot glasoviproti.
Glasovi
vzdrianihalanov
dejansko
samoprispevajo
k sklepfnosti.
Za veljavnost
sklepovin izvolitevmorabiti StevilooddanihglasovZA vedjeod Stevila
glasovPROTI.Izjemaje glasovanje
o prenehanju
kluba,kjer je za veljavnost
sklepa
skladno
s statutom
klubapotrebna
2/3vetinaglasovZAnadtistimiPROTI.
pravico
glasovalno
Volilnooziroma
imajole naskupiiiniprisotnlrednialanikluba.
Pri Javnihglasovanjih
se glasujez dvigomrok in sicernajprejZA in nato PROTI.Izid
glasovanja
(ZIy'PROTI)
sezabelezi
v zapisnik.
pri opisihpostopkov
Postopki
tajnegaglasovanja
soopisani
v nadaljevanju
tegaposlovnika
volitevposameznih
in alanovle teh.
organov
V organekluba,razennadzornega
odbora,so lahkoizvoljeni
le na skupsiiniprisotniredni
dlanikluba.Izvoljeniso lahkotudi redniilani, ki so predskupsiinok woji kandidaturi
podalipisnosoqlasie
a nlsoprisotni.
V nadzorniodborklubase lahko,po enakemprincipuin pogojih,polegnavedenih
v
prejsnjem
odstavku
volijotudipredstavniki
sponzorjev,
ki nisoalanikluba.
L Dnevni red
17. alen
pripravisklicateljle te skladnos T.ilenomtega
Predlogdnevnegareda skupsaine
ooslovnika.
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18. elen
Dnevniredsklicane
skupsaine
se lahkorazgiri
alispremeni
le izjemoma.
Predlagatelj
spremembe
ali raziiritvepredlaganega
ln:e objavljenega
dnevnega
reda
pred
predsedstva
skupgdine
mora
imenovanjem
delovnega
skupSaine
zaprositi
za bes€do
in skupSiinipredlagatispremembooziromamziiritev ter obenempodati kratko
obrazloiltev
zato.
je dol:anvednodati na glasovanje
Sklicatelj
skupSeine
najprejprvotnopredlagani
in
skladnos tem poslovnikom
objavljen
dnevnired.V kolikorskupgfina
ta dnevniredpotrdi
ostanele ta nespremenjen.
ie prvotnopredlagani
dnevnired ni izglasovan
v nadaljevanju
skupgiinaglasujeo
predlogih
predlagateljev
sprememb
oziroma
razsiritev,
potekapovrstnemredupodanih
predlogov,
Glasovanje
ae je predlagatelj
spremembe
tudi
predlogu.
sklicatelj
skupSfine
samse najprejglasuje
o njegovem
podporo
Konekpredlog
dobizadostno
seo preostalih
neglasuje.
0e izglasovan)
pasezavedejo
Glasovanje
vodlsklicatelj
skuplaine,
rezultati
tudiv zapisnik.
9. Zadetekskupiiine
19. alen
Ob prihoduna skupstino
sevsi prisotnievidentirajo
z vpisomna evideninolistoprisotnih.
je zadol:en
posameznikov
Zavodenjete llsteIn preverjanje
vrstealanstva
vodjaevidence.
Skupsaina
se pridneob na vabiluna skupifinonapovedanem
aasu.Vodjaevidence
mora
posredovati
podatek
prisotnih
sklicatelju
skupStine
takrat
o Stevilu
rednihilanovklubain
podateko Steviluvsehreglstriranih
rednihdlanovkluba.Osnova
za to je evidenfnalista
prisotnihin llsta rednihelanovkluba.Evidenano
listo prisotnihpo koncuskupifine
jo
podpiseta
priloii
sklicatelj
in vodjaevidence
nakarse
k originalu
zapisnika
skup6iine.
V kolikorsklicatelj
na podlagi,v prej5njem
odstavku,
navedenih
listinugotovi,da je ob
pritetkuskupiilneprisotna
polovica
vei kot
rednihilanovklubao tem obvestiprisotne
in
skuo5iino
oridne.
V kolikorta pogojni izpolnjen,
sklicatelj
o tem pravtakoobvestiprisotne,
obenempa jih
prekinja
seznani,
da skupgdino
za 15minut.
Ceje po potekutegaiasa,gledena podatek
iz evidenine
listeprisotnih
rednihdlanov,ki
se lahkov aasuprekiniweskupgiinedopolnjuje,
na'skupiainiprisotnihvsaj 15 rednih
tlanovkluba,sklicatelj
objavi,daje skupSaina
sklednain jo nadauuF.
70. Vodenjeskupidine
20. ilen
predsedstva
prevzame
predsedstvo
Poizvolitvi
delovnega
le to
vodenjeskupiiine.Delovno
postopkov
odgovarja
za legitimnost
na skupEaini.
Razprave
vodipredsedujoei.
Enakove|ja
predlogov
zapripravo
sklepov
skupieine,
Zapisnikar
vodizapisnik.
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podasklep,daje skupSiina
Predsedujoii
skupsdine
najprejzazapisnik
sklepinain prebere
izglasovani
dnevniredskupstine,
kl sevnesetudlv zapisnik
skupSaine.
21. Elen
predlaga
de je skupitinavolilnalahko,prednadauevanjem
dela,predsedujoii
skupsdini
predlog
poda
izvolitev
volilnekomisije.
Ta
lahko
tudikaterikoli
rednidlanskupsdine.
pozoveskupidinonaj
ae je predlogiz prejSnjega
odstavkapodanpotempredsedujodi
podapredlogeza tri alanevolilnekomisije.Zapisnikar
predlogezavede,nakarjih po
vrstnemredukotsosepodalipredsedujoil
da naglasovanje.
podporo-je
Ko edenod predlogov
dobizadostno
izglasovan,
se o preostalih
ne glasuje.
Clanivolilne
komisue
sezavedejo
v zaplsnik
in prlanejo
s svojimdelom.
77. PodajanieporoEil,nzpram in glasouanieo niih
22. ilen
pozove
pristojne,
poroaila
Gledenasprejetidnevniredpredsedujoai
da podajoposamezna
gledenadoloiilal1.ilenategaposlovnlka.
govornikpredatudi delovnemu
Poroaila
se podajajoenoza drugim.Pisniizvodporoaila
predsedstuu.
predsedstvo
podpiSe
preda
Delovno
ta izvod
in ga po koncuskup5dine
je zadolien
zapisnikarju
zakasnejae
arhiviranje.
Zaarhiviranje
sekretar
kluba.
23. alen
O poroailih
se, odvisnood sprejetega
dnevnega
reda,lahkorazpravlja
in glasujetakojko
podajalec
porodilazakljueiz govoromali pa po koncupodajevseh porodil.v obeh
primerih,
predglasovanjem,
predsedujoai
porodil-.
odprerazpravo
o posameznem
24.6len
Razpravljavec
lahko razpravlja,
ko mu predsedujofi
da besedo.Razpravljavec
lahko
razpravlja le o poroailu,za kateregaje predsedujoai
trenutnoodprl razpravo.
Razpravljavca,
ki se tega ne drzije predsedujoai
doliantakoj prekinitiin opomniti.Po
je predsedujoai
drugemopominu
razpravljavcu
dolZan
vzetibesedo.
Zoperodvzem
besede
je mozenugovorrazpravljavca.
paodloaidelovno
predsedswo
O ugovoru
brezrazprave.
25. alen
poroailu
Razpravljavec
lahkoo istem
razpravlja
le enkrat.
pa ima pravicodo replikena razpravo
Vsakrazpravljavec
drugegarazpravljavca
oziroma
podajatelja
porofilav kolikorse ta razprava
prejinjo
nanasana njegovo
razpravo
in ie
meni,daje bilanjegova
razprava
napainorazumljena
ali napainorazlagana.
Predsedujodi
muda besedo
takoj,kojo zahteva.
Replika
se moraomejitisamona dodatnopojasnilo
in
nesmetrajativeakottri minute,Replika
na replikoni dovoljena.
26. alen
Predsedujoti
razpravo
oznaiiza zakljuienoko ni vedprijavljenih
razpravljavcev.
Potem
trenutkuni vei mogoferazpravljati
o zakljuienitoiki dnevnega
redaoziromaporodilu
za
je bilarazprav
katerega
zakljuaena.
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27.Elen
podanoporoailona glasovanje.
Po koncurazpraveda predsedujoai
Izid glasovanja
se
(ZAIPROTI)
v
zapisnik.
zabele:i
poroiilane potrdi(poroiilonedobipotrebne
glasovzA):
V kolikorskupsfina
veaine
. Predsedujoai
porodila
oblikuje
skleps katerims€ podajatelja
zadolZi,
da ga dopolni
popravi
pripombami.
skladno
z
v
razpmvi
S
sklepom
oziroma
sliSanimi
se dolofi
poroailo
tudi rok za to. Popravljeno
morapripravlFvec
le tegapredativ pisniin
kluba,ki poskrbiza njegovoobjavona klubskispletni
eleKronski
oblikisekretarju
straniin arhiviranje.
. Ta sklepda predsedujoii
na glasovanje.
se zabeleii(ZIy'PROTI)
Izidglasovanja
v
zaPisnik.
V kollkortudita predlog
sklepanedobipotrebne
vefine,predsedujodi:
. Pozove
prisotne
najseprijavijo
zapodajopredloga
sklepagledeporoaila.
. Prejete
predloge
dajenaglasovanje
in to povrstnemredukakorjih je prejel,
. Ko en predlogdobizadostno
podporo(veiinoglasov)se o ostalihne razpravlja
vea.
. Izidiposameznih
glasovanj
in sklepsezapisejo
v zapisnik.
12, lE lrievanJe rcda na skup#ini
28, alen
Predsedujofije
odgovoren
za redna skupsiini.
Govorilahkole tisti,ki muje predsedujoii
dal besedo.Predsedujoai
skrbi, da razpravuavca
med govoromnihae ne moti,
Razpravljavca
lahkoopomniali musezev besedo
le predsedujoai.
V primerukriitevpraviliz prejsnjega
odstavka
lahkopredsedujoai
krsiteljulzreieopomin,
primeru
grobih
ponavljajoaih
mu odvzame
besedo,
v
ali
se krgitevpa lahkotudi zahteva,
da se kditeljodstrani
iz skupsdine.
Vsakod izreienihukrepov
semorazavestivzapjsnik
skupidine.
Odstranitevs skupSfinese lahko izreee prisotnemuna nFj, ki ne uposteva
predsedujoiega,
h mu je vzelbesedqki motideloskupiiine,ki iali drugeprisotnena
skuoiiini.
gledeodstranitve
prisotnega
Delovnopredsedstvo
odloaio predlogupredsedujoiega
iz
je
skupiiinebrezrazprave.
elanskupiiine,kl mu bil izreden
ukrepodstranitve,
moratakoj
zapustlti
sejnodvoranoin ne smebitivei navzoinatej skupsaini.
V em primerus€3teje,
je
je
da s skupiaine
odsoten.
Ce bil odstranjen
rednialanskupiiineseto upoitevatudi pri
glasovanjih
nadaljnjih
naskupSf
ini.
Ukrepodstranlwe
lz skupsaine
morapredsedujoii
najkasneje
naslednji
dan po dogodku
pruaviti
disciplinski
komisiji
v obravnavo.
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73. Zapisnik
29. alen

zapisnik
obsega:
O deluskupsiine
sevodizapisnik.
. fas in krajskupsaine,
. kdoje skupsaino
sklical,
. udelezbo
naskupidini,
. izvoljeno
predsedstvo
in ostaliorgani,
delovno
. sprejetidnevnired,
. podanaporoaila,
. izjaverazpravljavcev,
. predloge
o katerihseje glasovalo,
. sprejete
sklepe,
. eventualno
sprejete
zadolzitve.
podpiS€jo
predsedujofi,
predsednik
klubain obaoverovatelja
zapisnika.
Originalu
Zapisnik
gradiva,
prllozena
obravnavala.
Za
zapisnikamorajobiti
vsa
ki so se na skupidini
kluba.
arhiviranje
zapisnika
skrbisekretar
74. Razreiitve, o.lsbpi in izkliuEitve
30. Clen
jih
Skup5dina
razreguje
osebe,ki voli oziromaimenujena podlagistatutaklubain to po
zaizvolitev
ali imenovanje.
enakempostopku,
kakorje doloaen
vouenih
organov
sezaine:
Postopek
zarazresitev
dlanovnaskupgdini
. Koorganom
potede
kluba
Stiriletni
mandat.
. Koje ilan alivedilanovpodaloodstopno
izjavoin/alipredlog
zasvojorazreiitev.
. Koje bil zadlanaaliveaalanov,
pisni
skladno
z aktikluba,na UOpodanobrazloZen
predlog
zarazreSitev.
. Koje ilanaalivei dlanov
komisija
s sklepom
iz klubaizkljudila.
disciplinska
V primeruko je organomklubapotekeloziromase iztekaStiriletnimandatmorabiti
predlog
podannaobjavljenem
dnevnem
reduzarednoskupiiino.
za razreiitev
glasujeo razreSitvi
Predglasovanjem
Skupsaina
za vsakorgan,ki ga je izvolila,posebej.
mora predsedujotiodpreti razpravona to temo. Po razpravioziromav kolikor
razpravljavcev
ni pada predlognaglasovanje.
odlodi,da doloienorgankldbaali pa ilanatakinegaorgana
Skupiiinase lahkoizjemoma
pa mu ne poda,kar morabiti obrazlozeno
in vnesenov
razresis funkcijerazregnice
postopki
glede
tega.
zapisnlk
skupajz nadaljnjimi
ukrepiin
31. alen
primeru
podanna
alineje
30.dlena
morabiti predlogza razresitev
V
iz drugein tretje
glasovanjem
dnevnem
reduza rednoali izrednoskupgdino.
Predrazpravo
in
objavljenem
predlagateljem
moradati predsedujodi
moZnost
za kratkoobraz'o:itev
svojegapredloga.
Obrazlozitev
nesmetrajativedkot5 minut.
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mo:nosttistim zoper katereje bil podan pisni
V nadaljevanjumora dati predsedujoai
predlogza razresitev
skladenz akti klubapravico,da se do njegaopredelijo.Govorne sme
trajativeakot 5 minut.

32.alen
30.dlena,
sezadeva
obravnava
V primeru
izietrtealineje
le,ie je izkuudeni
ilan,skladno
s
pravilnikom
o deludisciplinske
komisije,podalpritozbo.
je opisanv poglavju>Reievanjepritoib<.
Postopek
obravnave

33.alen

in opredelituah
odprepredsedujoiirazpravo.Po koniani
Po konianihobrazloiitvah
posamezen
predlogna glasovanje.
rczpravlda predsedujoai
V kolikorje predlogov
za
glasovanje
vedse glasujepo vrstnemredukot so bili obravnavani.
skleplskupsaine
so
dokonani.
34. ilen
glasovanj
sezavedejo
v zapisnik.
alanom,ki so bilirazregene
Vsirezultati
mandatpreneha
prenehanju
takoj.sklepo razregitvl/
mandatain izkljuditvi
se dotiinemualanuv roku
posljetudi po pogtiza karje zadolZen
sedemdni po skupitiniskupajs pravnimpodukom
predsednik
kluba.
15. Rednevolitve predsednika,podpredsednikain ilanov otganov kluba
35. alen
zafunkcijopredsednika
Voliwepotekajona podlagivlo:enihkandidatur
kluba,Popravilu
potrjen-izvoljen
velja,da ko je en kandidat
za predsednika
na skupsaini
se smatra,da so
potrjeniin izvoljenl
tudiz njegove
stranipredlagani:
. podpredsednik
in ilani upravnega
odbora,
. vodjain obaalanadisciplinske
komisije
in
. vodjain dvaalananadzornega
sveta.
se lahkona pobudo
skupSfine
in ob pristanku
kandidata
zapredsednika
Izjemoma
njegova
kandidatna
lista dopolnloziromaspremeni.
To se lahkostori le med predstavitvijo
kandidata
zapredsednika
in predglasovanjem
o njegoviizvolitvi,
a) vea kandidatovza predsednika
35. ilen
je
pdmeru,
predsednika
predsednik
predtoako
V
da kandidatov
za
vea lahko'delovni
dnevnega
redagledevolitevskupidinoza doloiendas(pregleddokumentacije),
ki ga
moraskupsdini
sporoiiti,prekine.
predsedswo
Delovno
natoodprekuvertekandidatov
za predsednika
kluba,ki so mu bile,
predanein preveri je posamezen
skladnoz 12.alenom
tega poslovnika,
kandidatza
predsednika
predloiilvse
potrebno
gledena 12.flentegaposlovnika.
Delovnopredsedswo
naredispisekkandidatov
in pri vsakem,po vrstnemreduvsebine
predaloziroma
kuvertedefiniranem
v 12.dlenu,
zabeleiikajje kandidat
kajmanjka.
10
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popolna,delovnopredsedstvo,
zavrie kar se
nepopolne
V kolikorje vsaj ena kandidatura
zavedev zapisnikz navedborazlogazavrzbe.
sporoai,da se skupsaina
nadaljuje.
Pokoncutega postopkapredsedujodi
37. ilen
kandidatovza
z rezultatipregledavlo:enedokumentacije
Predsedujoiiseznaniskupsdino
predsednika.
nato,kandidatom
za predsednika
kluba,ki so vloiili popolnevloge,enemuza
Predsedujoai
kandidatne
listein planadela.Predstavitev
ne smebiti
drugimdaje besedoza predstavitev
petih
daljsaod
minut.
Ko posamezenkandidat za predsednikapredstavitevzakljuai,pozove predsedujoai
prisotne,da se prijavuok besediza postavitev
vpraaanjkandidatu.
Kandidatna vpraSanjaodgovarjasproti, replikeniso dovoljene.Ko za posameznega
kandidatani vei vpra6anje,da predsedujodibesedo za predstavitevnaslednjemu
kandidatu.
preidena proceduro
glasovanja,
Kose zvrstijovsi kandidatipredsedujoai
38. €len
posamiano
za vse kandidatein
se
izvede,
skladno
s
16.alenom
tegaposlovnika,
Glasovanje
predstavljali.
to po enakemvrstnemredukakorso se
V kolikorje bila skladnoz 21.alenomtega poslovnikaizvoljenavolilna komisljapotem
opravljata komisija.V nasprotnemprimerut0 delo
Stetjeglasovin njihovoevidentiranje
oDravidelovnoDredsedstvo.
objavirezultateglasovanja,pri
Ko je konaanoglasovanje
o vseh kandidatihpredsedujoai
je
iemer le te pridobiod volilnekomisije,ae bilaizvoljena.
39. ilen
V kollkor nobedenod kandidatovne prejmeveiine glasov prisotnihrednihtlanov se
volitueponovijo.
Pri drugemglasovanjuse glasujele o tistih kandidatih,ki sta oziromaso (v primeru
dobilinajvea.glasov.
enakegaatevilaglasov)pri prvemglasovanju
ee tudi pri drugem glasovanjunoben kandidatne dobi potrebne veaine, se uvede
postopekzatajno glasovanje,

40. alen

oziromav primeru,da je bila izvoljena,volilna
Za tajno glasovanjedelovnopredsedstvo
na katerese navedejokandidati,ki so se uvrstiliv drugi krog
komisljapripraviglasovnice
javnegaglasovanja.
je enakosteviluna skupSiiniprisotnihrednihilanov.
Steviloglasovnic
11
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Kandldatise na glasovnicerazvrstijonarasiajoiepo abecednem
redu njihovihpriimkov.
Predvsakimkandidatom
s€zapiSe
zaporedna
Stevilka
od enanaprej.
Vsakoglasovnico,
na spodnjemdesnemvogalu,podpisejopredsednik
in oba ilana
predsedstva,
je
prisotne
delovnega
nakarse razdelijomed
redneflane,Za razdelitev
zadolienavolllnakomisija,ie pa ni bila lmenovana
pa sekretarklubaoziromavodja
prisotnosti.
evidence
predle enimkandidatom
Glasuje
setako,da seobkro:izaporedna
Stevilka
naglasovnici,
s
predglasovanjem
prisotne.
aemerpredsedujoai
seznani
glasovnice
Izpolnjene
se p,redajo
volilnikomlsiji,ki jih pregleda
in opraviStetjeglasov
posameznega
kandidata.
glasovnice
Ce volilnakomisiiani bila izvoljenase izpolnjene
predajovodjievidence
prisotnosti,
predsedstvu
kijih pt-eda
delovnemu
kateroopraviltetje
gtasov.
glasovnice
(obkroZena
Nepravilno
izpolnjene
veakot enazaporedna
Stevilka,
neizpolnjena
glasovnica,
glasovnlce
popisane
pripombami
s
ali raznimiznaki,...)se zavriejo,kar se
zavede
tudiv zapisnik.
Izvoljenje kandidat,ki je prejelnajveaglasov.V kolikorimatadva ali vet kandidatov
enakogteviloglasovse zmagovalec
dolofiz irebom.Pravila
za lzvedbo
Zrebase dolodijo
naskupiiiniz glasovanjem.
b) En kandidatza predsednikas popolnovloieno kandldaturo
41. alen
je
predsednika
ga predsedujoai
V kolikor kandidat
za
en samin je njegova
vlogapopolna
pozovenaj predstavi
svojokandidatno
listoin programdela.Predstavitev
ne sme biti
daljsaod petminut.
predstavitev
pozove
predsedujoai
prisotne,
Kokandidat
zakljuai,
da seprijavijok besedl
za
postavitev
vprasanj
kandldatu.
preide
Kandldat
na vprasanja
odgovarja
sproti,repllkenisodovoljene,
Koni veavpradanj
predsed
glasovanja.
ujodina proceduro
42. alen
Glasovanje
seizvede,
skladno
s 16.alenom
tegaposlovnika.
V kolikorje bila skladnoz 21.ilenomtega poslovnika
izvoljena
volilnakomisijapotem
primeruto delo
Steueglasovin njihovoevldentiranje
opravlja
ta komisija.
V nasprotnem
predsedstvo.
opravidelovno
KoJeglasovanje
konianopredsedujoii
oziroma
volilnakomisija,
ie je bilaizvouena,
objavi
glasovanja.
rezultate
V kolikorkandidat
nedobipotrebne
vedineglasov,
se uvedepostopek
zatajnoglasovanje
glasovnice
skladnos 4o.alenom
tega poslovnika
s to razliko,da se na
napiSeime in
12
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priimekkandidata,
glasujejo
spodajpa levoZA,desnopa PROTI.Rednidlaniskupgiine
glasovnice
tako,da obkrozijo
enood opcij.Nepravilno
izpolnjene
sezavrZejo
karsezavede
tudlv zapisnik.
V kolikorkandidatza predsednika
tudi po tajnemglasovanju
ne dobipotrebne
veiine,
predsedujdis tem seznaniskupsiino.Procedura
gledenadaljnjihpoGtopkov
v tem
primerusedoredenaskupsiini
z razpravo
in glasovanjem,
c) Samoen kandidatza predsednlkaa z nepopolnovloieno kandidaturo
43, alen
je
predsednika
predsedujoii
V kolikor kandidat
za
en sama je njegova
vloganepopolna,
s
gledenadaljnjih
postopkov
tem seznani
skup3aino.
Procedura
v tem primeruse doreiena
skupldini
z razpravo
in glasovanjem.
d) Za predsednikani bila vloiena nobenakandidatura
44. ilen
V tem primerupredsedujoai
glede nadaunjih
s tem seznaniskupitino,Procedura
postopkov
v temprimeru
sedoretenaskupsiini
z razpravo
in glasovanjem.
75, Rebvanie ptitoib
45. flen
je
Skup5iina
kluba drugostopenjski
organza reievanjepritoibtlanovkluba.Skupiiina
dokoninoodloda
o pritoZbah
ilanovna:
. sklepdisciplinske
komisije
o izkljuiltvlilanaiz kluba;
. drugihprito:bahtlanovkluba,ki so bileposredovane
na upravniodborklubain jih
je le ta zavrnil,pritem pa grezazadeve
za katereni z drugimiaktiklubadolodeno
da je za njihovoresevanje
kot drugostopenjski
organzadol:enupravniodbor
kluba.
pritoZbmorabiti uvriienana dnevniredskupSaine,
Obravnava
zgorajnavedenih
skupajz
gradivom,
pritoiba
ki 9a
vsebuje.
pogojetega dlenaustnopodatitudi na
Izjemomaje mogotepritozbo,ki zadovoljuje
pritoibe
skupgiini
sami.O uvrstitvi
taGne
na dnevniredodloea
delovnopredsedstvo
brez
nlZp|1|Ve.

prisoten.
alan,kije podalpritoibomorabitinaskupgeini
V kolikoni seprito:bazavme.
45. ilen
predsedujoii
Predrazpravoin glasovanjem
moradati
dlanu,ki je podalpritoibo moinost
za kratkoobrazlozitev
vzrokovza prito:bo,Obrazlo:itevne smetrajativei kot 5 minut.
Poobrazloiitvi
odprepredsedujoii
razpravo
natemopritoibe.Korazpravljavcev
ni vedpa
ga
po
postopkih
oblikujesklepskupsaine
in da
opisanih
v temposlovniku
naglasovanje.
je dokonien.
SklepskupSaine
II
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glasovanja
Rezultati
sezavedejo
v zapisnik.
Sklepskupifinesedlanu,ki je podalpritoibo,
po
pravnim
podukom
po5ljetudi po postiza karje
skupaj
v rokusedemdni skupsdini,
s
predsednik
kluba.
zadoEen
16. fladom$Are ln dopdnitne wlitYe
47, Elen
dopolnilne
volitve
Nadomestne
in/ali
seizvedejo
. v primerunastopa
situacije
iztretjedo iestealineje6,ilenategapo6lovnika,
. v primerunastopa
situacije
izdrugega
alena6,alineje
tegaposlovnika.
48, flen
V primerunadomestnih/dopolnilnih
volltevpo prvi alineji47.alenapodapredlogeza
dodatne
oziroma
nadomestne
ilaneorganov
kluba,
kijihneposredno
voliskup6ilna:
. predsednik
primeru,
gre
kluba(v
da ne zaodstopcelotnega
upravnega
odbora),
. predlagatelj
(v vsehostalihprimerih).
te totkenadnevniredskupsaine
uvrstitve
49. ilen
gre:
V primerunadomestnih/dopolnilnih
volitevpo drugialineji4T.alena
. v primeru,da je predlagatelj
volitevpredsednik
klubaoziromas€ ta z voliwami
strinjazadopolnilne
oziroma
nadomestne
volitvev posamezne
organekluba,kijih
volineposredno
skupsf
ina;
. v primeru,da predlagatelj
ni predsednik
seta z volitvamine strinja
klubaoziroma
zas straniskufrine izglasovano
nezaupnico
vodstvuin organom
kluba.
50. Elen
primeru
prve
alineje
V
situacueiz
4g,elenase po standardniproceduri(podajanje
predlogov
s stranipredsednlka
kandidatov,
razprava,
za kandidate
kluba,predstavitev
predlogsklepa,
glasovanje)
izvedejo
dodatne
oziroma
nadomestne
volitvev posamezen,
s
voljeni
straniskupsaine
neposredno,
organ,
5l. alen
primeru
pa morapredlagatelj,
alineje
V
situacije
iz druge
49,alena
v kolikorni tegastoril:e
predglasovanjem
podatikratkoobrazlo:ltev
o uvrstitvite toakena dnevnlredskupsaine,
predloga.
svojega
ObrazloZitev
nesmetrajativei kot 5 minut.
pravico
podaje
pogledov
predsednik
svojih
Potem ima
do
nasituacijo
kluba,ki lahkopoda
tudi finanane
in drugeposledice
nastalesituacije.
Tudita govorne smetrajativei kot 5
mlnut.
V nadaljevanjupredsedujoai
oblikujesklep, da se izvedejonove volitve vseh organov
kluba,ki jih voliskup3aina.
V kolikorje predlogizglasovan
se izvedepmcedura
volitev,ki je identifnanovimvoliwam
predlaganih
organovkluba,s tem,da se predstavltve
kandidatov
za posamezne
funkcije
predloiiwe
izvedejo
brezpredhodne
vodjlevldence
skupEaine.
podporeoziromapredlagatelj
V kolikorpredlogne dobizadostne
in rednialaniskupsaine
pasetoakas sklepom
od predloga
odstopijo,
zakljuai,
14
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52. Elen
Nadomestne
volitvevodi predsedujodi,
Predloge,razprave,izideglasovanjin sklepese
zavedev zaolsnik,
53. ilen
Mandat izvoljenihalanov oziromaorganov na nadomestnlhvoliwah traja do izteka
mandatanjihovihpredhodnikov.
III.

KONCNADOLOCBA
54. 6len

poslovnlk
se lahkospremeniali dopolnipo postopku,ki je veljalza njegovsprejem.
poslovnikzaaneveljati4.4.2014

V SoStanju,
3.4.2014

Predsednik
KKEl

JankoBukovia

