
 

 
STRELSKA ZVEZA SLOVENIJE 
SHOOTING UNION OF SLOVENIA 
1000 Ljubljana, Dolenjska cesta 11, SLOVENIJA 

 

                 
                             Štev: 404‐9 

 
Na podlagi 18. člena Statuta Strelske zveze Slovenije (v nadaljevanju: SZS) je Skupščina Strelske 
zveze Slovenije dne 23. 06. 2009 sprejela 
 
 

POSLOVNIK 
o delu skupščine Strelske zveze Slovenije 

 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
 
S tem poslovnikom se določa organizacija in način dela Skupščine Strelske zveze Slovenije (v 
nadaljevanju: skupščina). 
 
Ta poslovnik vsebuje določbe o: 

 pravicah in dolžnostih predstavnikov na skupščini, 
 načinu in organizaciji dela na sejah skupščine, 
 postopku volitev organov SZS. 

 
2. člen 

 
Sestava, delovno področje in pristojnost skupščine so določeni s Statutom SZS. 
 
 
II. SESTAVA, PRAVICE IN DOLŽNOSTI PREDSTAVNIKOV NA SKUPŠČINI 
 

3. člen 
 
Predstavniki na skupščini po tem poslovniku so predstavniki, ki jih določijo člani SZS po regijah. 
Predstavniki se izkažejo s potrdilom.  
 
Člani SZS iz vsake regije izvolijo enega (1) predstavnika ne glede na število članov SZS v regiji in 
dodatno po enega (1) predstavnika na vsakih 10 članov SZS v regiji.  
 
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka ima vsako strelsko društvo s 30 ali več registriranimi 
tekmovalci na dan 01.04. v letu, v katerem poteka skupščina, neposredno pravico do enega 
delegata.  
 
Predstavniki na skupščini imajo pravico in dolžnost, da se udeležijo seje skupščine, sodelujejo pri 
delu skupščine, predlagajo obravnavo vprašanj, dajejo pobude in odločajo. Predstavniki so za svoje 
delo v skupščini SZS odgovorni regiji in članu, ki ga predstavljajo. 
 
Člani predsedstva, nadzornega odbora in disciplinskega razsodišča prisostvujejo skupščini brez 
pravice do odločanja, če niso hkrati tudi predstavniki.  
 
 
III. NAČIN DELA SKUPŠČINE 



1. SKLIC 
4. člen 

Skupščina je lahko redna ali izredna.  
 
Redna skupščina se skliče vsako leto. Obvestilo o nameravani skupščini mora biti članicam poslano 
najmanj 30 dni pred skupščino. Vabilo za skupščino skupaj z dnevnim redom in gradivom pa 
najmanj 15 dni pred skupščino.  
 
Izredno skupščino SZS skliče predsedstvo na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega odbora ali na 
zahtevo vsaj 1/4 članic. Zahteva mora biti pisna in mora vsebovati vprašanja, o katerih naj bi 
sklepala izredna skupščina. Če predsedstvo ne skliče izredne skupščine v 30 dneh potem, ko je 
prejelo zahtevo za sklic, skliče izredno skupščino predlagatelj, ki mora predložiti dnevni red z 
ustreznimi materiali. Izredna skupščina obravnava le vprašanja, zaradi katerih je bila sklicana.  
 
2. SKLEPČNOST IN ODLOČANJE 
 

5. člen 
 
Skupščina je sklepčna, če je na njej zastopana najmanj polovica predstavnikov. Če v predvidenem 
začetku skupščina ni sklepčna, se začetek preloži za trideset minut. Po tem času skupščina veljavno 
sklepa, če je prisotnih najmanj 1/3 predstavnikov članic.  
 

6. člen 
 
Skupščina odloča in sprejema sklepe z javnim glasovanjem, razen, če skupščina na pisni predlog 
desetih predstavnikov ne odloči drugače.  
 
Obvezne organe SZS skupščina voli s tajnim glasovanjem. 
 

7. člen 
 
Skupščina sprejema odločitve z večino glasov prisotnih predstavnikov. 
 
3. POTEK SKUPŠČINE 
 

8. člen 
 
Skupščino vodi delovno predsedstvo, ki ima 3 člane, ki jih na predlog predsednika izvoli skupščina 
z javnim glasovanjem. 
 
Do izvolitve delovnega predsedstva vodi delo skupščine predsednik SZS 
 
Na predlog delovnega predsedstva skupščina sprejme dnevni red. O morebitnih predlogih za širitev 
dnevnega reda ali umik točke dnevnega reda odloči skupščina.  
 

9. člen 
Skupščina izvoli:  

 zapisnikarja, 
 dva overovatelja zapisnika, 
 tričlansko verifikacijsko komisijo (predsednika in dva člana), 
 kandidacijsko komisijo (predsednika in dva člana),  
 v primeru volitev volilno komisijo (predsednika in dva člana).  



10. člen 
 
Verifikacijska komisija pregleda pooblastila predstavnikov in o udeležbi in sklepčnosti poroča 
skupščini. 
 
Kandidacijska komisija pripravi kandidatne liste. 
 
Volilna komisija izpelje tajno glasovanje in ugotovi rezultate.  
 

11. člen 
 
Skupščina obravnava dnevni red po vrstnem redu. Obravnava traja, dokler se javljajo razpravljavci. 
Vsak razpravljale lahko razpravlja po posamezni točki dnevnega reda praviloma pet minut in ima 
pravico do ene replike (odgovora na navedbe v razpravi) v dolžini dveh minut. Po lastni presoji 
lahko delovno predsedstvo ta čas podaljša ali dovoli dodatno repliko.  
Ko predsedujoči ugotovi, da k posamezni točki ni več razpravljavcev, zaključi razpravo in predlaga 
sprejem sklepa ali druge odločitve, tako, da glasno oblikuje predlog sklepa.  
 
 
IV. VOLITVE IN RAZREŠITVE 
 

12. člen 
 
Za kandidacijski postopek in postopek volitev se uporabljajo določbe Statuta SZS in določbe tega 
poslovnika. 
 
Skupščina voli organe s tajnim glasovanjem.  
 
Skupščina voli: 

 predsednika, dva podpredsednika in dva člana predsedstva, 
 tri člane disciplinskega razsodišča in njihove namestnike. Za člane disciplinskega razsodišča 

so izvoljeni trije kandidati z največ prejetimi glasovi, od preostalih kandidatov pa so za 
namestnike izvoljeni naslednji trije kandidati z največ glasovi. 

 tri člane nadzornega odbora.  
 
1. Volitve predsednika 

13. člen 
 
Predsednika se voli z glasovnico, na kateri so kandidati navedeni po abecednem vrstnem redu 
priimka in imena.  
 
Pred volitvami se kandidati lahko predstavijo v petminutni predstavitvi.  
 

14. člen 
 
Za predsednika je izvoljen tisti kandidat, ki je dobil večino glasov prisotnih predstavnikov na 
skupščini.  
 
V primeru, ko nihče od kandidatov ni prejel zadostne večine, se v drugem krogu ponovi glasovanje 
o tistih dveh ali večih kandidatih, ki so v prvem krogu prejeli največ glasov. Izvoljen je tisti 
kandidat, ki prejme več glasov navzočih predstavnikov skupščine.  
 



Če je rezultat glasovanja v drugem krogu izenačen, se ponovi kandidacijski postopek, predsedstvu 
pa se podaljša mandat do nove skupščine, ki mora biti izvedena v roku treh mesecev. 
 
Če je en kandidat za predsednika in na volitvah ne dobi večine glasov se kandidacijski postopek 
ponovi po postopku določenem v predhodnjem odstavku. 
 
2. Volitve podpredsednikov in članov predsedstva 
 

15. člen 
 
Skupščina izvoli dva podpredsednika in dva člana predsedstva SZS na podlagi predloga 
predsednika.  
 
Predstavniki glasujejo o listi kandidatov naenkrat, tako da obkrožijo zaporedno številko pred 
imenom in priimkom kandidata.  
 
Za podpredsednika in člana predsedstva so izvoljeni kandidati, ki so prejeli večino glasov 
predstavnikov skupščine.  
 
Če posamezni kandidat ni prejel potrebne večine glasov, mandatar predlaga skupščini 
nadomestnega kandidata. Skupščina ponovno glasuje samo o tem kandidatu do izvolitve polnega 
števila članov predsedstva.  
 
3. Volitve disciplinskega razsodišča in nadzornega odbora 
 

16. člen 
 
Za člane disciplinskega razsodišča oziroma nadzornega odbora se glasuje z glasovnico, na kateri so 
kandidati navedeni po abecednem vrstnem redu priimka in imena.  
 
Za posamezno mesto je izvoljen tisti kandidat, ki dobi večino glasov navzočih predstavnikov. Če 
posamezni kandidat potrebne večine ni dobil, se ga nadomesti z novim kandidatom in ponavlja 
volitve toliko časa, da so organi v celoti izvoljeni. 
 
4. Razrešitve 

17. člen 
Člani organov SZS so lahko razrešeni: 

 na lastno zahtevo, 
 na predlog predsedstva, 
 na predlog 1/3 prisotnih predstavnikov skupščine. 

 
O razrešitvi odloča skupščina z večino glasov navzočih predstavnikov.  
 
 

18. člen 
 
O poteku skupščine se vodi zapisnik, ki vsebuje zlasti: 

 kraj in čas seje, 
 sestavo delovnega predsedstva, 
 imena predstavnikov in gostov, 
 dnevni red seje, 
 imena in priimke razpravljavcev in kratek povzetek razprave, 



 sklepe, stališča in priporočila, 
 ločena mnenja, kadar posamezni predstavnik to zahteva.  

 
 
V. KONČNE DOLOČBE 
 

19. člen 
Določbe tega poslovnika razlaga skupščina SZS. Spremembe in dopolnitve se sprejemajo po 
postopku, ki je predviden za sprejem. 
 

20. člen 
 
Poslovnik velja začeti s sprejemom na skupščini.  
 
Z dnem sprejema tega Poslovnika preneha veljati Poslovnik o delu Skupščine Strelske zveze 
Slovenije, ki ga je Skupščina SZS sprejela na seji dne 10.04.2003.  
 
        Predsednik Skupščine SZS                                          
                Anton Majerle l.r. 

 


