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OPOMBA: PREDLOG POSLOVNIKA JE PRIPRAVLJEN ZA 4 LETNO MANDATNO OBDOBJE

S tem poslovnikom se ureja način delovanja Skupščine Zveze za športni ribolov na morju Slovenije
(kratica ZŠRMS).
Skupščina ZŠRMS izvršuje svoje naloge v skladu s, pravili Mednarodne konfederacije CIPS in
Mednarodne federacije FIPS-M, Skupnosti za športni ribolov Alpe–Adria, Olimpijskega komiteja Slovenije,
Statutom ZŠRMS in tem poslovnikom.

1. člen
Določila o delovanju Skupščine so opredeljena v Statutu v naslednjih členih:

SKUPŠČINA
15. člen
Skupščina je najvišji organ zveze. Skupščina je lahko redna ali izredna. Delo Skupščine je javno.
16. člen
Skupščina se sestaja po potrebi, vendar najmanj enkrat letno.
Redno Skupščino sklicuje predsednik zveze najmanj 14 dni pred dnevom sklica z objavo dnevnega reda.
Skupščino odpre predsednik zveze in predlaga sprejem poslovnika o delu Skupščine.
Na sejo Skupščine se vabi udeležence skladno z določili poslovnika, ki opredeljuje tudi glasovalne
pravice in pravico do razprave brez glasovalnih pravic.
17. člen
Skupščino sestavljajo delegati društev članov zveze. Vsako društvo včlanjeno v zvezo ima na Skupščini
tri delegate, poleg tega pa še enega delegata na vsakih dopolnjenih 50 članov društva. Točno število
delegatov posameznih društev objavi Izvršni odbor, ko skliče Skupščino. Število se določi na osnovi
prodanih letnih ribolovnih dovolilnic.
18. člen
Skupščina je sklepčna, če je navzočih več kot dve tretjini delegatov, ki hkrati predstavljajo dve tretjini
včlanjenih društev. Skupščina sprejema odločitve z glasovanjem in sicer z večino navzočih delegatov,
razen o prenehanju delovanja zveze, za kar je potrebna dvotretjinska večina vseh delegatov. Če
skupščina ni sklepčna se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je skupščina sklepčna, če
je prisotnih najmanj 15 delegatov društev, ki imajo volilno pravico in pravico glasovanja. Način glasovanja
se opredeli s poslovnikom o delu Skupščine. Način glasovanja določi skupščina na samem zasedanju
19. člen
Člani organov zveze na Skupščini ne morejo glasovati, kadar se odloča o njihovi razrešitvi in kadar se
ocenjuje njihovo delo.
V članstvo komisij, ki opravljajo preverjanje in preglede pooblastil za Skupščino ne smejo biti izbrani člani
iz vrst kandidatov za imenovanja.
Stroške za delegate na Skupščini nosijo posamezna društva.
4.1.1.

Redna Skupščina

20. člen
Redna Skupščina:
1. sprejema Statut zveze ter njegove spremembe in dopolnila
2. odloča o vseh vprašanjih, ki so splošnega pomena za razvoj športnega ribolova na morju v
Republiki Sloveniji.
3. sprejema poslovnik o delu Skupščine
4. sprejema pravilnike zveze
5. sprejema delovni program zveze, finančni načrt in zaključni račun
6. voli predsednika, podpredsednika in organe zveze
7. odloča o prenehanju zveze
8. odloča o sprejemu in izključitvi društev iz zveze
9. sprejema poročila organov zveze ter o njih razpravlja in sklepa
10. odloča o prošnjah in pritožbah, vloženih v smislu Statuta in drugih splošnih aktih zveze
11. odloča o včlanjevanju zveze v druge organizacije
12. odloča o včlanjevanju zveze v mednarodne organizacije
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13. na predlog Izvršnega odbora odloča o odpoklicu organov zveze
14. odloča na drugi stopnji zoper odločitve o pravicah in obveznostih članov
15. sklepa o razrešitvi predsednika, podpredsednika in organov zveze po poteku mandata
4.1.2.

Izredna Skupščina

21. člen
Izredna Skupščina se skliče:
1. po sklepu Izvršnega odbora
2. na zahtevo Nadzornega odbora
3. na zahtevo najmanj ene tretjine članov zveze
Izredno Skupščino morata oba odbora (Izvršni ali Nadzorni) sklicati najkasneje v 30 dneh od prejema
pisnega zahtevka, in najmanj 14 dni pred zasedanjem. Če (Izvršni ali Nadzorni) odbor ne skliče izredne
Skupščine v navedenem roku, jo skliče predlagatelj, ki tudi predloži dnevni red.
Izredna Skupščina sklepa le o vprašanjih, zaradi katerih je bila sklicana.
Izredna Skupščina je sklepčna, če je navzočih več kot dve tretjini delegatov.

2. člen
Skupščino vodi delovno predsedstvo, ki ga sestavljajo predsednik delovnega predsedstva in dva člana.
Skupščina z javnim glasovanjem sprejme dnevni red, določi zapisnikarja in dva overitelja zapisnika ter
izvoli:
- verifikacijsko komisijo (predsednik in dva člana)
in kadar so na dnevnem redu volitve :
- volilno komisijo (predsednik in dva člana)
Skupščina lahko izvoli tudi druga delovna telesa.
3. člen
Delegati skupščine prisotnost na seji potrdijo s strani kluba overovljeno poverilnico, katero oddajo pred
pričetkom seje in s podpisom na listi prisotnih. Vabljeni na skupščino z glasovalno pravico prejmejo
glasovalni karton. Verifikacijska komisija pregleda listo prisotnih oziroma oddane poverilnice delegatov na
skupščini in o udeležbi poroča skupščini.
4. člen
Sejam skupščine lahko prisostvujejo člani organov ZŠRMS ter vabljeni predstavniki športnih in drugih
organizacij, športni delavci in športniki ter novinarji.
Člani organov ZŠRMS in vabljeni imajo pravico razpravljati, nimajo pa pravice glasovanja.
5. člen
Delovno predsedstvo prevzame vodenje seje skupščine po sprejetem dnevnem redu tako, da:
a) prehaja od točke do točke dnevnega reda
b) daje besedo razpravljalcem po vrstnem redu prijavljanja; po lastni presoji lahko razpravljalcu besedo
tudi odvzame
c) ob vsaki točki dnevnega reda oblikuje sklepe in jih predlaga v sprejem
Izjemoma lahko delovno predsedstvo, da bi razrešilo vprašanja, ki so bistvena za delo skupščine,
predlaga prekinitev seje, s tem, da se mora seja nadaljevati najkasneje 15 dni po prekinitvi.
6. člen
Skupščina veljavno sklepa, če je navzočih več kot 2/3 članov, ki imajo volilno pravico in pravico
glasovanja.
Skupščina praviloma sprejema sklepe z večino glasov prisotnih delegatov, razen v primerih ko gre za:
- spremembe in dopolnitve statuta
- izključitve iz članstva na predlog disciplinske komisije
- predčasno razrešitev organov ali funkcionarjev ZŠRMS, ko skupščina prejema sklepe z večino glasov
vseh delegatov, ki sestavljajo skupščino
Če ni navzočih več kot 2/3 delegatov, se zasedanje odloži za 15 minut. Po preteku tega časa je
Skupščina sklepčna, če je prisotnih najmanj 1/4 delegatov društev, ki imajo volilno pravico in pravico
glasovanja.
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Kadar se član skupščine iz opravičljivih razlogov ne more udeležiti skupščine, lahko na skupščini sodeluje
drug predstavnik, ki mora imeti ustrezno pooblastilo matičnega društva.
7. člen
Skupščina sprejema sklepe z javnim glasovanjem razen v primerih, kadar skupščina sklene, da bo
glasovanje tajno. Tajno glasovanje se izvaja vedno ob volitvah in imenovanjih.
Odločitve se v skupščini sprejemajo z večino glasov navzočih članov.
Člani organov zveze na Skupščini ne morejo glasovati, kadar se odloča o njihovi razrešitvi in kadar se
ocenjuje njihovo delo.
V članstvo komisij, ki opravljajo preverjanje in preglede pooblastil za Skupščino ne smejo biti izbrani člani
iz vrst kandidatov za imenovanja.
8. člen
O poteku seje skupščine se vodi zapisnik, ki vsebuje:
- čas in kraj seje
- delovno predsedstvo, verifikacijsko komisijo itd.
- udeležbo članov skupščine in vabljenih gostov
- dnevni red seje
- imena in priimke uvodničarjev in razpravljalcev ter vsebino razprave
- predložena gradiva in dokumente, ki so bili podloga za obravnavo posameznih točk dnevnega reda
- stališča, sklepe in priporočila, sprejeta na seji
- ločena mnenja, če tako zahteva posameznik
- zapisnikar
- overovatelja zapisnika
Udeleženci seje lahko uvod, razprave ali izjave, ki so navedene v zapisniku, redakcijsko popravijo, ne
smejo pa jih vsebinsko spreminjati.
Magnetogramski zapis seje se hrani do odobritve zapisnika.
Zapisnik seje se objavi na spletnih straneh ZŠRMS in v glasilu (če ga zveza ima).
Izvirni zapisnik s celotno dokumentacijo se hrani v arhivu ZŠRMS kot dokument trajne vrednosti.
9. člen
Kadar je na programu volilna seja skupščine, se upoštevajo naslednja pravila:
I.
Volitve pripravi in izvede tri članska volilna komisija, ki jo imenuje Skupščina. Volilna komisija opravi vsa
potrebna organizacijsko in tehnična opravila (skupaj s strokovno službo ZŠRMS) za volitve in izvede
volitve. Kandidacijska komisija opravi kandidacijski postopek in predlaga kandidatne liste. Volitve so
tajne. Tajne volitve vodi volilna komisija, ki pripravi vsa potrebna organizacijska in tehnična opravila za
volitve in imenovanja in izvede volitve. Po opravljenih volitvah poroča skupščini o rezultatu volitev in
imenovanj.
II.
Verifikacija mandatov članov skupščine:
Skupščino sestavljajo delegati kot je opredeljeno v Statutu ZŠRMS. Točno število delegatov posameznih
društev objavi Izvršni odbor, ko skliče Skupščino.
III.
Skupščina voli po naslednjem vrstnem redu:
1. predsednika ZŠRMS (pred volitvami se kandidati za predsednika predstavijo s kratkimi
obrazložitvami programske osnove - predstavitev je omejena na 5 min.)
2. tri člane nadzornega odbora in tri člane disciplinskega razsodišča in dva namestnika
3. dva podpredsednika in 6 članov IO ZŠRMS (skupaj s predsednikom in dvema podpredsednikoma šteje
IO ZŠRMS 9 članov). Izvoljeni predsednik kot mandatar pred volitvami predstavi in obrazloži listo
kandidatov ter 1 predstavnika pokroviteljev (brez glasovalne pravice).
Pred vsakimi volitvami delovno predsedstvo ugotovi prisotnost članov skupščine. Posebej se ugotovi
prisotnost članov skupščine, ki imajo več kot tri glasove. Za lažje ugotavljanje so glasovnice ločenijo po
barvi.
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IV.
Volitve predsednika ZŠRMS:
Volitve predsednika ZŠRMS so tajne.
Volitve se izvedejo z glasovnicami, na katerih so napisani vsi predlagani kandidati (izpolnjeni morajo biti
pogoji skladno z določili ZŠRMS), navedeni po obecednem vrstnem redu.
Glasuje se tako, da se obkroži številko pred imenom kandidata.
Za predsednika je izvoljen kandidat, ki prejme večino volilnih glasov.
V.
V primeru, da v prvem krogu nobeden od kandidatov ne prejme zadostnega števila glasov prisotnih
članov skupščine s pravico glasovanja, 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 vsi 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 članov skupščine s pravico glasovanja, se smatra, da
predsednik ZŠRMS ni bil izvoljen.
V primeru, da predsednik ni izvoljen, skupščina izmed svojih članov izvoli vršilca dolžnosti predsednika, ki
je zadolžen za sklic izredne skupščine za izvolitev predsednika in drugih organov skupščine. Izvede se
nov kandidacijski postopek, izredna skupščina pa mora biti sklicana najkasneje v roku enega meseca.
VI.
Volitve dveh podpredsednikov in članov izvršnega odbora:
Volitve dveh podpredsednikov in članov izvršnega odbora so tajne.
Izvršni odbor šteje skupno 9 članov. Glede na to, da je predsednik ZŠRMS po funkciji obenem
predsednik izvršnega odbora, so na glasovnici za volitve članov izvršnega odbora navedena 2 kandidata
za podpredsednike in 6 kandidatov za člane izvršnega odbora.
Glasuje se o celotni listi, ki jo predloži mandatar - vključno z dvema podpredsednikoma. Volilna komisija
pred izvedbo volitev preveri, ali volilna lista, ki jo predloži mandatar upošteva vsa potrebna strukturna
razmerja, ki jih izvršni odbor mora imeti.
V nadaljevanju liste so po abecednem redu navedeni ostali kandidati za člane IO - z navedbo podatka,
koga v skupščini predstavljajo.
VII.
Člane IO se voli kot enotno listo tako, da se obkroži ZA ali PROTI.
Možna je tudi negativna opredelitev do posameznega kandidata, tako da se priimek in ime tega kandidata
prečrta.
Za podpredsednike in člane IO so izvoljeni kandidati, ki so prejeli več kot polovico volilnih glasov.
VIII.
Če posamezni kandidat (oz. več kandidatov) ni prejel potrebne večine glasov, mandatar predlaga
skupščini nadomestnega kandidata, ki mora biti iz iste skupine članic, kot je bil neizvoljeni kandidat.
Skupščina ponovno glasuje samo o tem kandidatu, na istem ali naslednjem zasedanju.
IX.
Volitve članov nadzornega odbora
Nadzorni odbor je sestavljen iz dveh članov in predsednika, ki jih voli Skupščina.
Volitve so tajne. Volitve se izvedejo z glasovnicami, na katerih so po abecednem redu navedeni vsi
predlagani kandidati.
Glasuje se tako, da se obkroži predlagane kandidate. Za člane NO so izvoljeni tisti trije kandidati, ki
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prejmejo največje število glasov.
V primeru, kadar ima več kandidatov isto število glasov, se opravijo dodatne volitve tako, kot je navedeno
v V. točki.
X.
Volitve članov disciplinskega razsodišča
V disciplinsko razsodišče se izvolijo trije člani in dva namestnika.
Volitve so tajne in se izvedejo tako kot volitve nadzornega odbora.
10. člen
O vseh možnih spornih zadevah, ki bi lahko nastale v proceduralnem smislu na seji skupščine, odloča
skupščina takoj z javnim glasovanjem.
11. člen
Ta poslovnik je bil sprejet na seji skupščine dne 04.04.2009.

Aleksander ŠKRABAN
Predsednik
Zveze za športni ribolov na morju Slovenije

