
Delegati, zbrani na Skupščini Zveze drsalnih športov Slovenije dne 1.12.1991 v Ljubljani, 
sprejemamo za svoje delo 
 
 
 
 

P O S L O V N I K 
O DELU SKUPŠČINE ZVEZE DRSALNIH ŠPORTOV SLOVENIJE 

 
 
 
 
 

1. člen 
Skupščino otvori predsednik Zveze /iniciativnega odbora/ in predlaga izvolitev tričlanskega 
delovnega predsedstva. 
 
 

2. člen 
Delovno predsedstvo predlaga dnevni red dela skupščine, izvolitev zapisnikarja, overovatelja 
zapisnika, verifikacijske komisije, po potrebi kandidacijske in volilne komisije. 
 
 

3. člen 
Verifikacijska komisija zbere pooblastila delegatov, ugotavlja njihovo pravilnost in poda 
poročilo o rezultatu ugotovitev te komisije. 
 
 

4. člen 
Skupščina veljavno sklepa, če je na seji navzočih najmanj dve tretjini vseh delegatov. Sklepi 
so sprejeti, če zanje glasuje večina prisotnih delegatov. 
Glasuje se načeloma javno z dvigom rok, skupščina pa se lahko odloči za tajno glasovanje. 
 
 

5. člen 
Delo skupščine je javno. 
Člani predsedstva so obvezno prisotni pri delu skupščine – že po funkciji, lahko pa so 
istočasno tudi delegati klubov oz. društev. 
Na skupščini imajo pravico razprave vsi delegati, vabljeni gosti in člani predsedstva ter 
nadzornega odbora. Izjemoma lahko predsedujoči dovoli besedo tudi drugim prisotnim. 
Razprava je možna le o vprašanjih, ki se nanašajo na določeno točko dnevnega reda.  
V primeru, da več razpravljalcev želi diskutirati, lahko predsedujoči odloči, da se vrstni red 
razpravljalcev predhodno prijavi, kakor tudi, da se omeji čas diskusije posameznega 
razpravljalca. 
 
 

6. člen 
Volitve so javne, v kolikor predsedujoči oz. delovno predsedstvo ne predlagata tajnih volitev 
in skupščina predlog sprejme. 
Kandidacijska komisija predlaga kandidate za voljene funkcije Zveze (predsednik, 2 
podpredsednika, nadzorni odbor) 
Izvoljen je tisti delegat, ki je dobil največ glasov, vendar ne manj kot večino vseh prisotnih 
delegatov, ki jih mora biti vsaj dve tretjini, da je sklepčnost zagotovljena. 
 
 



7. člen 
Pravilnike, statute in druge akte sprejema skupščina načeloma v celoti za vsak posamezni 
pravilnik oz. akt. 
Gradivo k dnevnemu redu mora biti poslano vsaj 15 dni pred dnevom skupščine. V nadaljnjih 
10 dneh imajo delegati pravico do pisnih pripomb in amandmajev na predlagani pravilnik oz. 
akt. 
Skupščina na predlog delovnega predsedstva sklene, da se o vsaki pripombi oz. amandmaju 
glasuje posebej. 
 
 

8. člen 
Skupščina razpravlja in odloča samo o tistih prošnjah in pritožbah, ki so naslovljene 
skupščini preko Predsedstva Zveze vsaj 8 dni pred pričetkom dela skupščine in sicer pisno. 
 
 

9. člen 
O delu skupščine se piše zapisnik. 
Vsem delegatom skupščine se dostavi pisni zapisnik v skrajšani obliki (dnevni red, spisek 
diskutantov k posameznim točkam in sklepi) v roku 8 dni po zaključku skupščine.  
 
 

10. člen 
Za reševanje tekočih problemov, vprašanj in sprejemanje odločitev, ki terjajo hitro reševanje, 
skupščina pooblasti Predsedstvo Zveze. 
V primeru, da Predsedstvo Zveze po gornjem pooblastilu – ki velja za vse zadeve v času 
med dvema sejama skupščine – odloča o vprašanjih iz izključne pristojnosti skupščine – je o 
svojih odločitvah Predsedstvo dolžno poročati skupščini na prvi naslednji seji oz. zasedanju 
in predlagati odobritev sklepov in odločitev. 
V nujnih primerih je Predsedstvo tudi pooblaščeno, da sprejema odločitve na podlagi 
telefonske oz. korespondenčne seje. O takšni seji se vodi poseben zapisnik z navedbo izjave 
vsakega posameznega delegata oz. člana. Zapisnik se dostavi vsem delegatom 
predsedstva. 
Podrobnosti o delu predsedstva bodo zajete v Poslovniku o delu Predsedstva zveze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ljubljana, 1.12. 1991 


