POSLOVNIK O DELU OBČNEGA ZBORA ŠAHOVSKE ZVEZE SLOVENIJE
1.
Na podlagi 20. in 36. člena Statuta Šahovske zveze Slovenije (skrajšano ŠZS) se s tem poslovnikom
ureja način delovanja občnega zbora ŠZS.
Občni zbor ŠZS izvršuje svoje naloge v skladu s Statutom ŠZS (od 17. do vključno 21. člena) in tem
poslovnikom.
2.
Zasedanja občnega zbora so redna ali izredna.
Redna zasedanja so enkrat letno, vsaka štiri leta pa je volilno zasedanje občnega zbora. Redno
zasedanje občnega zbora sklicuje predsednik ŠZS na lastno pobudo, po sklepu upravnega odbora, na
zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo tretjine članov ŠZS.
Izredno zasedanje občnega zbora se skliče, če to zahteva nadzorni odbor ali 1/3 delegatov občnega
zbora, ki imajo pravico glasovanja.
3.
Občni zbor vodi tričlansko delovno predsedstvo, ki ga izvoli skupščina izmed prisotnih delegatov. Občni
zbor z javnim glasovanjem sprejme dnevni red, določi zapisnikarja in dva overitelja zapisnika ter izvoli:
 verifikacijsko komisijo (predsednik in dva člana)
 volilno komisijo (predsednik in dva člana), kadar so na dnevnem redu volitve
Občni zbor lahko izvoli tudi druga delovna telesa.
4.
Delegati občnega zbora svojo udeležbo na občnem zboru potrdijo s podpisom na listi prisotnih. S seboj
morajo imeti pismeno pooblastilo (poverilnico) svojega kluba ali društva, da lahko pravnoveljavno
zastopajo svoj klub na občnem zboru. Delegati občnega zbora z glasovalno pravico prejmejo
glasovalni karton. Verifikacijska komisija pregleda listo prisotnih delegatov občnega zbora in o udeležbi
poroča občnemu zboru.
5.
Zasedanjem občnega zbora lahko prisostvujejo člani organov ŠZS ter vabljeni predstavniki športnih in
drugih organizacij ter športni delavci in športniki.
Člani organov ŠZS in vabljeni imajo pravico razpravljati, nimajo pa pravice glasovanja.
6.
Delovno predsedstvo prevzame vodenje seje občnega zbora po sprejetem dnevnem redu tako, da:
a) prehaja od točke do točke dnevnega reda
b) daje besedo razpravljavcem po vrstnem redu prijavljanja; po lastni presoji lahko razpravljavcu
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 občnega zbora,
predlaga prekinitev zasedanja, s tem, da se mora zasedanje nadaljevati najkasneje 15 dni po prekinitvi.
7.
Občni zbor veljavno sklepa, če je navzočih več kot polovica delegatov, ki imajo volilno pravico in
pravico glasovanja.
Če ni navzočih več kot polovica delegatov, se zasedanje odloži za 15 minut. Po preteku tega časa
občni zbor lahko sklepa, če je prisotnih vsaj deset delegatov.
Kadar se delegat občnega zbora iz opravičljivih razlogov ne more udeležiti občnega zbora, lahko na
občnem zboru sodeluje drug predstavnik, ki mora imeti ustrezno pooblastilo.
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8.
Občni zbor sprejema sklepe z javnim glasovanjem razen v primerih, kadar občni zbor sklene, da bo
glasovanje tajno ali kadar Pravila ŠZS predpisujejo tajno glasovanje. Odločitve se na občnem zboru
sprejemajo z večino glasov navzočih delegatov z glasovalno pravico.
9.
O poteku zasedanja občnega zbora se vodi zapisnik, ki vsebuje:
 čas in kraj zasedanja
 delovno predsedstvo
 udeležbo delegatov občnega zbora in vabljenih gostov
 dnevni red zasedanja
 imena in priimke uvodničarjev in razpravljavcev ter vsebino razprave
 predložena gradiva in dokumente, ki so bili podloga za obravnavo posameznih točk dnevnega
reda
 stališča, sklepe in priporočila, sprejeta na zasedanju - ločena mnenja, če tako zahteva
posameznik
 ime in podpis predsedujočega, zapisnikarja ter dveh overiteljev
Udeleženci zasedanja 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.
Povzetek zapisnika zasedanja Občnega zbora s sklepi se objavi v glasilu ŠZS in na spletni strani
Zveze. Originalni zapisnik s celotno dokumentacijo se hrani v arhivu ŠZS kot dokument trajne
vrednosti.
10.
Kadar je na programu volilno zasedanje občnega zbora, se upoštevajo naslednja pravila:
Za izvedbo volitev občni zbor imenuje tri člansko volilno komisijo. Volilna komisija opravi vsa potrebna
organizacijsko in tehnična opravila (skupaj s strokovno službo ŠZS) za volitve in izvede volitve. Po
opravljenih volitvah poroča o rezultatih volitev.
I.
Verifikacija mandatov delegatov občnega zbora:
Občni zbor verificira udeležence občnega zbora (listo v celoti) in sicer delegate članov z volilno pravico.
II.
Občni zbor voli po naslednjem vrstnem redu:
1. predsednika ŠZS (pred volitvami se kandidati za predsednika predstavijo s kratkimi
obrazložitvami programske osnove - predstavitev je omejena na 5 min.)
2. tri člane nadzornega odbora
3. tri člane disciplinske komisije in dva namestnika
4. 8 članov upravnega odbora (skupaj s predsednikom šteje 9 članov). Izvoljeni predsednik kot
mandatar pred volitvami predstavi in obrazloži listo kandidatov.
Pred vsakimi volitvami delovno predsedstvo ugotovi prisotnost delegatov občnega zbora.
III.
Volitve predsednika ŠZS:
Volitve predsednika ŠZS so javne. Če je kandidatov več, so volitve tajne.
Volitve se izvedejo z glasovnicami, na katerih so napisani vsi predlagani kandidati (izpolnjeni morajo
biti pogoji skladno s Pravili ŠZS), navedeni po abecednem vrstnem redu.
Glasuje se tako, da se obkroži številko pred imenom kandidata.
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Za predsednika je izvoljen kandidat, ki prejme večino glasov prisotnih delegatov občnega zbora s
pravico glasovanja.
IV.
V primeru, da v prvem krogu nobeden od kandidatov ne prejme zadostnega števila glasov prisotnih
delegatov občnega zbora 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 delegatov občnega zbora s pravico glasovanja, se
smatra, da predsednik ŠZS ni bil izvoljen.
V primeru, da predsednik ni izvoljen, občni zbor izmed svojih delegatov izvoli vršilca dolžnosti
predsednika, ki je zadolžen za sklic izrednega občnega zbora za izvolitev predsednika in drugih
organov občnega zbora. Izvede se nov kandidacijski postopek, izredni občni zbor pa mora biti sklican
najkasneje v roku treh mesecev.
V.
Volitve osmih članov Upravnega odbora:
Volitve članov Upravnega odbora so javne. Če občni zbor tako sklene, se lahko volijo člani Upravnega
odbora posamično, lahko pa se izvedejo tudi tajne volitve.
Upravni odbor šteje skupno 9 članov. Glede na to, da je predsednik ŠZS po funkciji obenem
predsednik upravnega odbora, je na glasovnici za volitve članov upravnega odbora navedenih 8
kandidatov za člane Upravnega odbora.
Glasuje se o celotni listi, ki jo predloži mandatar.
Volilna komisija pred izvedbo volitev preveri, ali volilna lista, ki jo predloži mandatar, upošteva
predpisane pogoje za člane Upravnega odbora.
VI.
Če so volitve tajne, se člane Upravnega odbora voli kot enotno listo tako, da se glasuje ZA ali PROTI.
Možna je tudi negativna opredelitev do posameznega kandidata, tako da se priimek in ime tega
kandidata prečrta.
Za člane Upravnega odbora so izvoljeni kandidati, ki so prejeli več kot polovico glasov prisotnih
delegatov občnega zbora s pravico glasovanja.
VII.
Če posamezni kandidat (oz. več kandidatov) ni prejel potrebne večine glasov, mandatar predlaga
skupščini nadomestnega kandidata. Občni zbor ponovno glasuje samo o tem kandidatu, na istem ali
naslednjem zasedanju.
VIII.
Volitve članov nadzornega odbora
V nadzorni odbor se izvolijo trije člani. Volitve so javne. Če so volitve tajne, se izvedejo z glasovnicami,
na katerih so po abecednem redu navedeni vsi predlagani kandidati.
Glasuje se tako, da se obkroži pet kandidatov. Za člane nadzornega odbora so izvoljeni tisti trije
kandidati, ki prejmejo največje število glasov. V primeru, kadar ima več kandidatov isto število glasov,
se opravijo dodatne volitve tako, kot je navedeno v IV. točki.
Člani nadzornega odbora na svoji prvi seji med seboj izvolijo predsednika.
IX.
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Volitve članov disciplinske komisije
V disciplinsko komisijo se izvoli predsednika in 2 člana ter 2 namestnika članov.
Volitve so javne. Če so volitve tajne, se izvedejo z glasovnicami, na katerih so po abecednem redu
navedeni vsi predlagani kandidati. Glasuje se tako, da se obkroži sedem kandidatov. Za člane
disciplinske komiisje so izvoljeni tisti trije, ki so dobili največ glasov, za namestnika članov pa naslednja
dva po številu glasov. Vsi postopki volitev članov disciplinske komisije se opravijo tako kot za volitve
Nadzornega odbora.
X.
O vseh možnih spornih zadevah, ki bi lahko nastale v proceduralnem smislu na seji občnega zbora,
odloča občni zbor takoj z javnim glasovanjem.
Ta poslovnik je bil sprejet na 25. občnem zboru dne 18. 3. 2000 ter dopolnjen na 38. občnem zboru 6
.4. 2013 in na 40. občnem zboru dne 9.5.2015

V.D. sekretarja ŠZS
Ana Srebrnič

Predsednik ŠZS
dr. Tomaž Subotič

4

