Zveza za baseball in softball Slovenije
Baseball Softball Association of Slovenia
Šmartinska cesta 106, SI-1000 Ljubljana, Slovenia
Davčna št.: 44021232
E-mail: info@zbss.si
IBAN: SI56 0203 6001 2099 248 (LJBASI2x)

PREDLOG
POSLOVNIKA SKUPŠČINE
ZVEZE ZA BASEBALL IN SOFTBALL SLOVENIJE
1. SPLOŠNE DOLOČBE
Uvodne določbe
1. člen
Skladno s statutom Zveze za baseball in softball Slovenije (v nadaljevanju: Zveza) je Skupščina
najvišji organ Zveze. Naloge in pristojnosti Skupščine določa statut Zveze.

2. člen
Skupščina se sestaja na sejah in na njih obravnava delo organov Zveze med dvema sejama ter
sprejema odločitve, za katere je pristojna po statutu.

3. člen
Organi Zveze, ki nimajo svojega poslovnika, ga morajo sprejeti v roku treh mesecev od začetka
delovanja.
Dokler organi nimajo svojega poslovnika, zanje smiselno velja ta poslovnik.

4. člen
Vsak član Skupščine je dolžan za potrebe obveščanja o vseh zadevah Zveze sporočiti svoj email
naslov Izvršnemu odboru Zveze.
Organi Zveze morajo svoje email naslove objaviti na spletni strani Zveze, ki je dostopna vsem
članom.

Sklic seje
5. člen
Seja se skliče najmanj 14 dni vnaprej. Skliče se lahko po priporočeni pošti na registrirane naslove
ali na email naslove vseh članov.
Sklic seje mora vsebovati podatek, ali gre za redno ali izredno sejo, sklicatelja, kraj in čas ter
dnevni red seje. Izjemoma je lahko kraj seje sporočen naknadno, vendar ne kasneje kot 7 dni pred
sejo.
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Seja je veljavno sklicana, če je podpisan sklic poslan na enega od načinov in v roku iz prvega
odstavka tega člena.
Najmanj 7 dni pred sejo mora biti sklic seje objavljen na spletni strani Zveze. Za objavo je
odgovoren Izvršni odbor Zveze.

6. člen
Gradivo za točke dnevnega reda, o katerih Skupščina sprejema sklepe, mora biti poslano
najkasneje 7 dni pred sejo na email naslove vseh članov.
O točkah iz prvega odstavka tega člena, za katere gradivo ni bilo poslano najmanj 7 dni pred sejo,
se na seji razpravlja, Skupščina pa mora glasovati, ali bo o njih sprejemala sklepe in odločitev
sprejeti soglasno.

7. člen
Na seje so vabljeni vsi člani Zveze.
Vabljeni so tudi vsi člani Izvršnega odbora Zveze, vsi člani Nadzornega odbora Zveze in drugi, ki
so potrebni za izvedbo posameznih točk seje.
Vabljena so tudi društva, ki kandidirajo za članstvo v Zvezi, in sicer z dvema predstavnikoma.

8. člen
Skladno s statutom Zveze ima vsak član na sejah lahko dva delegata, ki imata vsak svoj glas.
Delegati morajo biti polnoletni.
Delegati niso nujno člani društva, katerega delegati so.
Delegate za sodelovanje na seji pooblasti predsednik člana Zveze, ki je dolžan zagotoviti, da ima
skladno s statutom člana, katerega predsednik je, sam za to ustrezna pooblastila pristojnih
organov.

9. člen
Sklepčnost seje določa statut Zveze.

10. člen
Seje so javne.
Vsak predstavnik javnosti, ki bi se rad udeležil seje, mora svojo udeležbo priglasiti najkasneje 3 dni
pred sejo sklicatelju seje.

Poslovnik Skupščine, 26. 10. 2018

Stran 2 od 10

Zveza za baseball in softball Slovenije
Baseball Softball Association of Slovenia
Šmartinska cesta 106, SI-1000 Ljubljana, Slovenia
Davčna št.: 44021232
E-mail: info@zbss.si
IBAN: SI56 0203 6001 2099 248 (LJBASI2x)

Udeležba se predstavniku javnosti lahko zavrne v naslednjih primerih:
- predstavnik je bil v zadnjih dveh letih s seje skupščine odstranjen,
- prostorska omejitev ne omogoča udeležbe.
O udeležbi predstavnikov javnosti se odloča po vrstnem redu njihovih priglasitev udeležbe.

Otvoritev seje
11. člen
Sejo skupščine v primeru, da jo skliče Izvršni odbor Zveze, otvori predsednik Zveze, sicer pa
predstavnik sklicateljev.
Če na seji skupščine ni navzoče osebe iz prvega odstavka tega člena, sejo otvori najstarejši
prisotni delegat.
Otvoritelj vodi glasovanje za delovno predsedstvo. Po tem preda vodenje skupščine
predsedujočemu.

12. člen
Delovno predsedstvo sestavljajo:
- predsedujoči, ki vodi skupščino,
- 2 člana verifikacijske komisije, ki ugotavljata sklepčnost in štejeta glasove tajnih volitev,
- zapisnikar, ki piše in po koncu pripravi zapisnik seje,
- 2 overovitelja zapisnika, ki overita zapisnik, ki ga pripravi zapisnikar.
Člani delovnega predsedstva imajo v njem lahko samo eno funkcijo.
Člani delovnega predsedstva opravljajo tudi druge naloge, določene s tem poslovnikom.

13. člen
Po izvolitvi delovnega predsedstva verifikacijska komisija preveri, če imajo vsi prisotni delegati
ustrezna pooblastila in izpolnjujejo pogoje za delegate, nato pa ugotovi sklepčnost Skupščine.
V primeru, da se med sejo spremeni število delegatov, verifikacijska komisija ponovno ugotovi
sklepčnost.
Če skupščina ni več sklepčna, predsedujoči sejo zaključi.

14. člen
Po ugotovitvi sklepčnosti Skupščine se glasuje o potrditvi zapisnikov prejšnjih sej.
Nato se potrjuje nove člane v Zvezi in odloča o izključitvah oziroma ugotavlja prenehanje članstva.
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V primeru redne skupščine se za tem glasuje o dnevnem redu seje. Če dnevni red ni sprejet,
predsedujoči delegate pozove, da predlagajo spremembe, ki so lahko sledeče:
- na dnevni red se na določeno mesto doda nova točka,
- z dnevnega reda se odstrani točka,
- spremeni se vrstni red točk.
O vsakem predlogu spremembe dnevnega reda se odloča kot o samostojnem sklepu glede na
predlog.
Če spremembe dnevnega reda niso sprejete, velja dnevni red seje, ki je bil naveden v sklicu seje
Skupščine.

Razpravljanje
15. člen
Predlagatelj posamezne točke dnevnega reda ima na voljo 10 minut za predstavitev vsebine točke.

16. člen
Razprava poteka v dveh krogih.
K razpravi v prvem krogu se lahko do začetka razprave priglasijo vsi vabljeni udeleženci, ki bi radi
o točki razpravljali.
V prvem krogu ima vsak razpravljalec na voljo 5 minut za razpravo. Vsebina razprave se mora
nanašati na točko, o kateri se razpravlja.
Drugi krog razpravljanja je namenjen replikam. V razpravo v drugem krogu se lahko do začetka
drugega kroga razprave priglasijo le predlagatelj vsebine, razpravljalci iz prvega kroga in delegati,
ki zastopajo člane, ki so bili v prvem krogu direktno naslovljeni.
V drugem krogu ima vsak razpravljalec na voljo 3 minute za razpravo. Vsebina razprave mora biti
replika na razpravo prvega kroga.

17. člen
Udeleženci, ki ne upoštevajo pravil razprave ali drugače motijo potek seje, lahko dobijo ustni
opomin predsedujočega.
V primeru nadaljnjega neupoštevanja pravil razprave ali motenja poteka seje jim lahko
predsedujoči odvzame besedo ali odredi, da se odstranijo s seje Skupščine.

Sprejemanje sklepov
18. člen
Prisotni delegati skladno s statutom Zveze praviloma sprejemajo sklepe z javnim glasovanjem.
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Za sprejetje sklepa je potrebna večina glasov prisotnih delegatov.
Predsedujoči pred glasovanjem delegate opozori na potrebno večino za sprejetje sklepa.

19. člen
Glasujejo lahko samo delegati osebno.
Med sejo ni možna menjava delegata.

20. člen
Glasovanje je tajno, če tako določa ta poslovnik.
Glasovanje je lahko tajno tudi, če tako odloči Skupščina na predlog najmanj 3 delegatov.

21. člen
Če je vzdržanih več kot polovica prisotnih delegatov, se o točki izvede dodatna razprava, po njej
pa ponovno glasovanje. Če pri ponovnem glasovanju sklep ne dobi potrebne večine, se šteje, da
ni bil sprejet.

22. člen
Javno glasovanje v primerih, ko se glasuje ZA ali PROTI sprejetju posameznega sklepa, poteka
tako, da vsi delegati sočasno dvignejo glasovalni listič ZA ali glasovalni listič PROTI.
Vsak delegat ima pri posameznem glasovanju možnost dvigniti samo en glasovalni listič.
Šteje se, da so vzdržani vsi, ki niso dvignili glasovalnega lističa in vsi tisti, ki so dvignili oba
glasovalna lističa.

23. člen
Tajno glasovanje poteka na glasovnicah, na katerih so jasno zapisane vse možnosti za glasovanje
in število možnosti, za katere lahko glasovalec glasuje.
Glasovalci glasovnice oddajo v glasovalno škatlo, ki jo mora zagotoviti sklicatelj seje.
Glasove javno pred delegati šteje verifikacijska komisija.
Neoddane in neveljavne glasovnice se štejejo za vzdržane.
Neveljavne glasovnice so vse glasovnice, pri katerih ni jasno, za katero možnost se je opredelil
glasovalec, in pri katerih se ni opredelil za nobeno ali se je opredelil za več možnosti, kot jih
dopušča posamezno glasovanje.
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24. člen
V primeru, da se hkrati glasuje o več različnih predlogih sklepa, je izglasovan sklep, ki dobi večino
glasov prisotnih delegatov.
Če noben sklep ni izglasovan, se izvede nov krog glasovanja. V tem krogu se glasuje samo za
tiste predloge sklepov, ki so se v prejšnjem krogu uvrstili na prvo ali drugo mesto.
Sklepi, ki dobijo enako število glasov, si delijo mesto. Naslednji sklep je uvrščen na mesto, ki
ustreza številu sklepov z večjim številom glasov plus ena.
Če po treh krogih noben sklep ni izglasovan, se šteje, da Skupščina pri tej točki dnevnega reda ni
sprejela sklepa.

2. REDNA SEJA
25. člen
Dnevni red redne seje mora vsebovati naslednje točke:
-

poročilo Izvršnega odbora Zveze,
poročilo Nadzornega odbora Zveze,
poročilo predstavnikov Izvršnega odbora v Strokovnem svetu,
finančno poročilo,
plan dela.

Poročilo mora vsebovati točke vezane na naloge, določene s statutom.
V primeru, da se na seji voli Izvršni odbor Zveze, se za zadnjo točko šteje predstavitev kandidatov
v okviru volitev Izvršnega odbora Zveze.

3. VOLILNA SEJA
Sklic seje
26. člen
Redna seja, na kateri se voli Izvršni odbor Zveze, poteka po koncu letne sezone, vendar ne
kasneje kot 1.12. istega leta.

27. člen
Obrazci za prijavo kandidatur se pošljejo skupaj s sklicem skupščine.
Predlagatelji kandidatur so lahko skladno s statutom:
- člani Zveze,
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- Izvršni odbor Zveze.

28. člen
Kandidature morajo predlagatelji na ustreznih obrazcih oddati najkasneje 7 dni pred sejo
Skupščine, in sicer na email naslov sklicatelja seje.
Če za določeno mesto ni kandidatov, se kandidature sprejemajo tudi na seji Skupščine.

Potek seje
29. člen
Volitve za člane vsakega organa Zveze so samostojna točka dnevnega reda seje.
Volitve se začnejo z glasovanjem o sklepu o razrešitvi enega ali več članov posameznega organa
ali s seznanitvijo z odstopom enega ali več članov organa.
Nato sledi predstavitev kandidatov. Vsak kandidat oz. par kandidatov ima za predstavitev na voljo
10 minut.
Po predstavitvah sledijo volitve.

30. člen
V primeru, da na isti seji potekajo volitve več organov, te potekajo v naslednjem vrstnem redu:
- volitve Izvršnega odbora Zveze,
- volitve Nadzornega odbora Zveze,
- volitve Komisije za pritožbe.
Volitve članov Izvršnega odbora Zveze potekajo v naslednjem vrstnem redu:
- predsednik in sekretar v paru,
- podpredsednik,
- ostali člani.

Potek volitev
31. člen
Glasovanje za predsednika in sekretarja je tajno.
Glasovanje poteka tako, da se glasuje na glasovnicah z izpisanimi vsemi pari kandidatov.
Izvoljen je par, ki dobi večino glasov prisotnih delegatov.
Če noben par ni izvoljen, se izvede nov krog glasovanja. V tem krogu se glasuje samo za tiste
pare, ki so se v prejšnjem krogu uvrstili na prvo ali drugo mesto.
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Pari, ki dobijo enako število glasov, si delijo mesto. Naslednji par je uvrščen na mesto, ki ustreza
številu parov z večjim številom glasov plus ena.
Če po treh krogih noben par ni izvoljen, so volitve neuspešne.

32. člen
Glasovanje za člane ostalih organov Zveze praviloma poteka javno, razen če se Skupščina
skladno z 20. členom tega poslovnika ne odloči drugače.
Izvoljen je kandidat, ki dobi večino glasov prisotnih delegatov.
Če noben kandidat ni izvoljen, se izvede nov krog glasovanja. V tem krogu se glasuje samo za
tiste kandidate, ki so se v prejšnjem krogu uvrstili na prvo ali drugo mesto.
Kandidati, ki dobijo enako število glasov, si delijo mesto. Naslednji kandidat je uvrščen na mesto, ki
ustreza številu kandidatov z večjim številom glasov plus ena.
Če po treh krogih noben kandidat ni izvoljen, so volitve neuspešne.

33. člen
V primeru javnega glasovanja za več enakovrednih mest se najprej glasuje za eno mesto izmed
vseh kandidatov, glasovanje pa se nato ponavlja za vsa nadaljnja mesta izmed še neizvoljenih
kandidatov.
V primeru tajnega glasovanja za več enakovrednih mest se glasuje tako, da se na glasovnicah z
vsemi kandidati sočasno glasuje za toliko kandidatov, kot je na voljo mest. Ne glede na določbe
32. člena, najvišje uvrščeni kandidat prvi zasede eno enakovrednih mest in tako dalje. Če je
kandidatov, ki si delijo mesto več, kot je na voljo enakovrednih mest, se glasovanje ponovi tako, da
se glasuje izmed izenačenih kandidatov za število enakovrednih mest, ki so še na voljo.
Uspešnost volitev se določa za vsako mesto posebej.

34. člen
Če so volitve za predsednika in sekretarja neuspešne, Skupščina izvoli vršilca dolžnosti
predsednika, ki je odgovoren za sklic izredne seje Skupščine v roku enega meseca, na kateri se
volitve ponovijo.
Če je neuspešno glasovanje za druge organe Zveze, je za sklic izredne skupščine odgovoren
Izvršni odbor Zveze, če ta ni izvoljen pa predsednik Zveze.

4. IZREDNA SEJA
35. člen
Na izredni seji se lahko izpusti točka potrditve zapisnikov prejšnjih sej.
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Na izredni seji se skladno s statutom dnevni red ne more spreminjati, zato Skupščina o njem ne
glasuje.

5. DOPISNA SEJA
36. člen
Dopisna seja lahko poteka samo v primerih, določenih s statutom.

37. člen
Če sklicatelj dopisne seje ni Izvršni odbor Zveze, mora vsa sporočila v zvezi s sejo pošiljati na
email naslove Zveze, Izvršnega odbora Zveze in Nadzornega odbora Zveze.

38. člen
Gradivo iz prvega odstavka 6. člena tega poslovnika se pošlje skupaj s sklicem dopisne seje na
email naslove članov.

39. člen
Seja poteka od sklica dalje.
Prve 3 dni poteka razprava. Nato se začne glasovanje
Pooblastila delegatov skladno z 8. členom tega poslovnika pošljejo predsedniki članov Zveze na
email naslov sklicatelja v roku 3 dni od sklica seje. Sklicatelj pred glasovanjem vse člane obvesti o
delegatih na seji.

40. člen
Glasovanje delegatov poteka do trenutka, ko je Skupščina sklepčna, dodatni glasovi pa ne
spremenijo izida glasovanja, vendar v vsakem primeru najmanj 24 ur in največ 48 ur.
Delegati pošljejo glasovnice na email naslov sklicatelja in Nadzornega odbora Zveze.
Glasovanje poteka na način, ki je določen za tajno glasovanje.
V času glasovanja lahko sklicatelj člane ali delegate obvesti o sklepčnosti seje.

6. PREHODNE DOLOČBE
41. člen
Ta poslovnik začne veljati takoj.
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42. člen
Ta poslovnik je sprejela Skupščina na seji dne ______________.
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