
 

Ljubljana, dne ????       

Št. dokumenta: 01-3/2022-25 

 

 

 

Na podlagi šeste alinee 39. člena Pravil Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih 

zvez je Skupščina Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez na svoji ???. seji 

dne ????? sprejela naslednji: 

 

 

P O S L O V N I K 

O DELU SKUPŠČINE OLIMPIJSKEGA KOMITEJA SLOVENIJE - 

ZDRUŽENJA ŠPORTNIH ZVEZ 

 

1. člen 

 

(1) S tem poslovnikom se ureja način delovanja Skupščine Olimpijskega komiteja Slovenije - 

Združenja športnih zvez (skrajšano ime Olimpijski komite Slovenije - kratica OKS-ZŠZ).  

 

(2) Skupščina Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez (v nadaljevanju 

skupščina) izvršuje svoje naloge v skladu z Olimpijsko listino MOK, Pravili OKS-ZŠZ in tem 

poslovnikom.  

 

(3) Predmetni Poslovnik o delu skupščine Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja 

športnih zvez predstavlja, v skladu s čistopisom prenovljenih Pravil OKS – ZŠZ, sprejetim na 

50. seji skupščine OKS – ZŠZ in potrjenim na upravni enoti dne 13. 7. 2022, spremenjeno in 

dopolnjeno besedilo predhodno veljavnega Poslovnika o delu skupščine Olimpijskega komiteja 

Slovenije – Združenja športnih zvez. 

 

2. člen 

 

(1) Zasedanja skupščine so redna ali izredna.  

(2) Redna zasedanja so najmanj enkrat letno, vsaka štiri leta pa je volilna seja skupščine.  

(3) Redno zasedanje skupščine sklicuje Izvršni odbor.  



 

(4) Izredno zasedanje skupščine se skliče za obravnavo posameznega vprašanja, če to zahteva 

nadzorni odbor ali izvršni odbor ali 1/2 članov skupščine z glasovalno pravico.  

(5) Samo izjemoma lahko izvršni odbor s sklepom z vsebinsko utemeljitvijo skliče 

korespondenčno sejo skupščine, če gre za odločanje o zadevah, ki so pretežno formalnega 

značaja in razprava ni potrebna. Korespondenčna seja se lahko izvede po klasični ali elektronski 

pošti. 

(6) Za korespondenčno sejo se članom skupščine pošlje gradivo za odločanje s predlogom 

sklepa in glasovnico z označbami »glasujem za«, »glasujem proti«. Člani skupščine vrnejo 

izpolnjene glasovnice pošiljatelju ali drugi osebi v strokovni službi OKS – ZŠZ, kot je navedeno 

v vabilu, in v roku, ki ga določi sklicatelj. Pri korespondenčnem glasovanju skupščine rok ne 

sme biti krajši od 8 dni. 

 

3. člen 

  

(1) Skupščino, ki ni volilna, vodi predsednik OKS-ZŠZ ob pomoči delovnega predsedstva, ki 

ga poleg predsednika OKS-ZŠZ sestavljajo štirje podpredsedniki OKS-ZŠZ ter generalni 

sekretar OKS-ZŠZ. V primeru odsotnosti predsednika OKS-ZŠZ vodi skupščino prvi 

podpredsednik OKS-ZŠZ, pristojen za šport za vse, ob pomoči delovnega predsedstva, v 

primeru njegove odsotnosti pa podpredsednik OKS-ZŠZ, ki je skupni predstavnik Komisije 

športnikov OKS-ZŠZ in Kluba slovenskih olimpijcev, ob pomoči delovnega predsedstva.  

 

(2) Predsednik OKS-ZŠZ in v primeru njegove odsotnosti prvi podpredsednik OKS-ZŠZ, 

pristojen za šport za vse ter v primeru njegove odsotnosti podpredsednik OKS-ZŠZ, ki je skupni 

predstavnik Komisije športnikov OKS-ZŠZ in Kluba slovenskih olimpijcev, vodijo tudi volilno 

skupščino, pod pogojem, da ne kandidirajo za članstvo v organih, ki jih voli skupščina. 

 

(3) V delovnem predsedstvu volilne skupščine je lahko samo posameznik, ki ne kandidira v 

noben organ, ki ga voli skupščina.  

 

(4) Skupščina z javnim glasovanjem odloča o dnevnem redu, sestavi delovnega predsedstva, če 

je to potrebno, določi zapisnikarja in dva overitelja zapisnika ter izvoli verifikacijsko komisijo, 

ki jo sestavljajo predsednik in dva člana. 

  

(5) Skupščina lahko izvoli tudi druga delovna telesa.  

 

4. člen 

 

Sestava skupščine 

 

(1) Skupščino sestavlja: 

  

1. Vsi predstavniki nacionalnih panožnih športnih zvez: 

a. Predstavniki nacionalnih panožnih športnih zvez olimpijskih športov, ki morajo, 

skladno z Olimpijsko listino MOK, vedno predstavljati kvorumsko in 



 

glasovalno večino skupščine OKS-ZŠZ. V primeru, ko ta večina glasov ni 

dosežena, prejmejo, pod pogoji, navedenimi v drugem odstavku 45. člena Pravil 

OKS-ZŠZ, toliko dodatnih glasov, da njihovi glasovi predstavljajo najmanj 

enainpetdeset (51) odstotkov glasov prisotnih članov skupščine z glasovalno 

pravico; 

b. predstavniki nacionalnih panožnih športnih zvez s strani MOK priznanih 

športov, 

c. predstavniki nacionalnih  panožnih  športnih zvez ne olimpijskih športov, ki so 

včlanjeni v Generalno združenje mednarodnih športnih organizacij GAISF. 

2. Največ 30 predstavnikov lokalnih športnih zvez 

3.  6  predstavnikov športnih zvez in združenj: 

a. 4 predstavniki športnih zvez, ki se pretežno ukvarjajo s športom za vse, 

b. 1 predstavnik športnih zvez in združenj 

c. 1 predstavnik zamejskih športnih organizacij 

 Predstavniki skupin iz točke 2. in 3. tega člena vedno predstavljajo eno tretjino glasov 

skupščine OKS – ZŠZ. Če ta delež ni dosežen, prejmejo predstavniki teh skupin, pod 

pogojem, da je prisotnih vsaj polovica predstavnikov teh skupin, toliko dodatnih glasov 

ali deležev glasu, da je ena tretjina prisotnih glasov skupščine OKS-ZŠZ dosežena.  

4. 1 individualni ustanovitelj 

5. 2 aktivna športnika olimpijca ali nekdanja aktivna športnika olimpijca, ki sta sodelovala 

na olimpijskih igrah in ju je imenovala Komisija športnikov OKS-ZŠZ.  

6. 2 nekdanja aktivna športnika olimpijca, ki ju je imenoval  Klub slovenskih olimpijcev  

7. Član MOK iz Slovenije, v kolikor obstaja. 

(2) Člani skupščine pod točko 1. a tega člena imajo po najmanj dva glasova, člani skupščine 

pod točkama 5. in 6. tega člena pa imajo po dva glasova.  

 

(3) O zadevah, ki se nanašajo na olimpijske igre, imajo pravico glasovanja predstavniki 

nacionalnih panožnih zvez olimpijskih športov iz točke 1.a tega člena in športniki iz točk 5 in 

6 tega člena.  

 

5. člen 

 

Verifikacija članov skupščine  



 

 

(1) Člane skupščine iz točk 1.a., b. in c. predhodnega člena na predlog nacionalnih panožnih 

športnih zvez verificira skupščina OKS-ZŠZ. 

(2) Člane skupščine iz točke 2. predhodnega člena volijo izmed sebe predstavniki lokalnih 

športnih zvez po regijah ter jih verificira skupščina OKS-ZŠZ. 

(3) Člane skupščine iz točk 3. a., b. in c. predhodnega člena voli izmed sebe vsaka skupina 

članic posebej ter jih verificira skupščina OKS-ZŠZ.  

(4) Člana skupščine iz točke 4. predhodnega člena verificira skupščina OKS-ZŠZ. 

(5) Člana skupščine iz točke 5. predhodnega člena imenuje Komisija športnikov OKS-ZŠZ, 

skladno z njenimi pravili, verificira pa ju skupščina OKS – ZŠZ. 

(6) Člana skupščine iz točke 6. predhodnega člena imenuje Klub slovenskih olimpijcev, skladno 

z njegovimi pravili, verificira pa ju skupščina OKS – ZŠZ. 

(7) Mandate verificira skupščina OKS-ZŠZ na podlagi pisnih obvestil posameznih članov(ic) 

ali skupin članov(ic). Mandat  članom skupščine traja 4 leta.  

(8) Izjemoma lahko organ članice, ki je pristojen za predlaganje predstavnika v skupščino OKS-

ZŠZ, kot stalno zamenjavo v skupščini OKS-ZŠZ na podlagi 2. in/ali 3. alinee 1. odstavka 38. 

člena Pravil OKS – ZŠZ imenuje drugo osebo ali za posamezno zasedanje skupščine OKS – 

ZŠZ na podlagi določil 7. odstavka 37. člena Pravil OKS – ZŠZ pooblasti drugo osebo. 

(9) Po tem, ko je posameznik izvoljen ali evidentiran za člana posameznega organa OKS-ZŠZ, 

lahko članica OKS-ZŠZ, Komisija športnikov OKS-ZŠZ in Klub slovenskih olimpijcev 

zamenjajo svojega predstavnika v Skupščini OKS-ZŠZ, s čimer pa članu posameznega organa 

OKS-ZŠZ ne preneha njegov mandat v tem organu, član posameznega organa OKS-ZŠZ pa v 

takem primeru izgubi glasovalno pravico v Skupščini OKS-ZŠZ in se ga torej ne upošteva več 

ne pri ugotavljanju sklepčnosti in ne pri sprejemanju odločitev v Skupščini OKS-ZŠZ. 

 

6. člen  

 

Člani skupščine prisotnost na seji potrdijo s podpisom na listi prisotnih. Člani skupščine z 

glasovalno pravico prejmejo glasovalni karton (glasovalni karton članov skupščine olimpijskih 

športov, predstavnikov športnikov olimpijcev in predstavnikov nekdanjih športnikov 

olimpijcev mora biti v drugi barvi, ker imajo le-ti v skupščini dva glasova, zaradi ugotavljanja 

sklepčnosti skupščine in ugotavljanja predpisane večine pri glasovanju pa morajo biti ustrezno 

barvno ločeni tudi glasovalni kartoni posameznih skupin članov skupščine). Verifikacijska 

komisija pregleda listo prisotnih članov skupščine in o udeležbi poroča skupščini.  

 

7. člen 

  

(1) Sejam skupščine lahko prisostvujejo člani organov OKS-ZŠZ ter vabljeni predstavniki 

športnih in drugih organizacij ter športni delavci in športniki. 

 

(2) Člani organov OKS-ZŠZ in vabljeni imajo pravico razpravljati, nimajo pa pravice 

glasovanja.  

 

8. člen 

  



 

(1) Predsednik OKS-ZŠZ ob pomoči delovnega predsedstva vodi seje skupščine 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.  

(2) Izjemoma lahko predsednik ob pomoči delovnega predsedstva, da bi se razrešilo vprašanja, 

ki so bistvena za delo skupščine, predlaga prekinitev seje za krajši čas, do največ pol ure, ali za 

več dni, s tem, da se mora seja v slednjem primeru nadaljevati najkasneje 15 dni po prekinitvi.  

 

9. člen 

 

(1) Skupščina lahko veljavno sklepa in odloča le o vprašanjih in zadevah, ki so na dnevnem 

redu. 

(2) Skupščina veljavno sklepa, če je navzočih več kot 1/2 članov skupščine, ki imajo glasovalno 

pravico in hkrati, če predstavniki nacionalnih panožnih športnih zvez olimpijskih športnih 

panog predstavljajo glasovalno večino, tj. najmanj 51 (enainpetdeset) odstotkov vseh prisotnih 

glasov. Če predstavniki nacionalnih panožnih športnih zvez olimpijskih športnih panog ne 

predstavljajo glasovalne večine in pod pogojem, da je prisotnih vsaj polovica predstavnikov 

nacionalnih panožnih športnih zvez olimpijskih športnih panog, prejmejo prisotni predstavniki 

nacionalnih panožnih športnih zvez olimpijskih športnih panog toliko dodatnih glasov, da 

njihovi glasovi predstavljajo najmanj enainpetdeset (51) odstotkov glasov prisotnih članov 

skupščine z glasovalno pravico. 

(3) Če niso izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka tega člena, se zasedanje odloži za 30 

(trideset) minut. Po preteku tega časa je skupščina sklepčna, če je prisotnih najmanj 1/3 članov 

skupščine, ki imajo glasovalno pravico in če predstavniki nacionalnih panožnih športnih zvez 

olimpijskih športnih panog predstavljajo glasovalno večino. Če predstavniki nacionalnih 

panožnih športnih zvez olimpijskih športnih panog ne predstavljajo glasovalne večine in pod 

pogojem, da je prisotnih vsaj tretjina predstavnikov nacionalnih panožnih športnih zvez 

olimpijskih športnih panog, prejmejo prisotni predstavniki nacionalnih panožnih športnih zvez 

olimpijskih športnih panog toliko dodatnih glasov, da njihovi glasovi predstavljajo najmanj 

enainpetdeset (51) odstotkov glasov prisotnih članov skupščine z glasovalno pravico. 

 

10. člen  

 

(1) Skupščina sprejema sklepe z javnim glasovanjem razen v primerih, kadar na osnovi določil 

3. odstavka 45. člena Pravil OKS – ZŠZ skupščina z 2/3 večino prisotnih članic z glasovalno 

pravico sklene, da bo glasovanje tajno ali kadar se voli člane organov OKS – ZŠZ in je število 

kandidatov večje od števila oseb, ki se jih voli in kadar Pravila OKS-ZŠZ predpisujejo tajno 

glasovanje.  

(2) Odločitve se v skupščini sprejemajo z večino glasov navzočih članov.  

 

11. člen  

 

(1) O poteku seje skupščine se vodi zapisnik, ki vsebuje:  

- čas in kraj seje  



 

- delovno predsedstvo  

- udeležbo članov skupščine in vabljenih gostov  

- dnevni red seje  

- imena in priimke uvodničarjev in razpravljavcev ter vsebino razprave  

- predložena gradiva in dokumente, ki so podlaga za obravnavo posameznih točk dnevnega reda  

- stališča, sklepe in priporočila, sprejeta na seji  

- ločena mnenja, če tako zahteva posameznik  

- overitev zapisnika 

(2) Udeleženci seje lahko predlagajo, da se uvod, razprave ali izjave, ki so navedene v 

zapisniku, redakcijsko popravijo, ne smejo pa jih vsebinsko spreminjati.  

(3) Magnetogramski zapis seje se hrani do odobritve zapisnika.  

(4) Zapisnik seje se objavi na spletni strani OKS-ZŠZ.  

(5) Izvirni zapisnik s celotno dokumentacijo se hrani v arhivu OKS-ZŠZ kot dokument trajne 

vrednosti.  

 

12. člen 

 

Volilna komisija 

 

(1) Volilna komisija je organ skupščine ima tri člane in  dva nadomestna člana. Izmed članov 

volilne komisije se na prvi seji izvoli predsednika. 

(2) Kandidate za člane volilne komisije predlagajo člani skupščine. Člane komisije voli  

skupščina. 

(3) Član volilne komisije ne more biti kandidat, ki je predlagan za člana drugih organov OKS-

ZŠZ oz. je kandidat za druge funkcije, ki jih voli skupščina OKS-ZŠZ.  

(4) Volilna komisija je odgovorna skupščini in ji poroča o svojem delu.  

(5) Volilna komisija izvaja pristojnosti, določene v 48. členu Pravil OKS-ZŠZ. 

 

13. člen 

 

Volitve volilne komisije in izbor predsednika 

 

(1) Izmed predlogov za člane volilne komisije člani skupščine izvolijo tri člane in dva 

nadomestna člana volilne komisije.  

(2) Izbira članov se opravi s tajnim glasovanjem na glasovnici, pod pogojem, da so izpolnjeni 

pogoji iz 10. člena tega poslovnika glede tajnega glasovanja. 

(3) V kolikor je kandidatov več kot pet, se volilna komisije oblikuje izmed kandidatov, ki so 

dobili največje število glasov. Prvi trije so imenovani za člane volilne komisije, četrti in peti pa 

postaneta nadomestna člana. 

(4) V primeru, da v prvem krogu dobi več kandidatov enako število glasov, ki jih uvrščajo na 

tretje oziroma peto mesto, se le-ti vsi uvrstijo v drugi krog. 

(5) Za člana volilne komisije je izvoljen kandidat, ki v drugem krogu prejme največ glasov. 

(6) V kolikor v drugem krogu enako število glasov prejmeta dva ali več kandidatov, člana 

volilne komisije določi žreb izmed kandidatov z enakim številom glasov. Žreb opravi 

predsedujoči skupščine. 



 

(7) Izvoljeni člani volilne komisije izmed sebe izberejo predsednika volilne komisije. 

 

14. člen  

 

Razpis volitev 

 

(1) Volilna komisija na podlagi določil 49. člena pravil OKS-ZŠZ razpiše volitve oziroma 

imenovanje predstavnikov članov(ic) in predstavnikov skupin članov(ic) v skupščino 

najkasneje 60 dni pred dnem volilne skupščine. Z razpisom objavi izvedbena navodila in določi 

datum, do katerega morajo biti evidentirani kandidati za člane skupščine, datum do katerega 

morajo biti opravljene volitve oziroma imenovani predstavniki članov(ic) in predstavniki 

posameznih skupin članov(ic). Razpis z navodili in volilnimi roki prejmejo članice OKS-ZŠZ 

po e-pošti. Gradivo se objavi tudi na spletni strani OKS-ZŠZ.   

(2) Volitve oziroma imenovanja morajo biti zaključena in imena s priimki ter drugimi podatki 

(naslov stalnega prebivališča, rojstni datum) posredovana v pisni obliki volilni komisiji in hkrati 

generalnemu sekretarju OKS-ZŠZ najkasneje 30 dni pred predvideno volilno skupščino. 

(3) Volilna komisija OKS-ZŠZ skliče volilni sestanek posamezne skupine članic in imenuje 

predstavnika volilne komisije, ki bo vodil volitve v posamezni skupini članic, ob pomoči 

strokovne službe OKS-ZŠZ in pri volitvah predstavnikov lokalnih športnih zvez tudi ob pomoči 

predstavnika posamezne regijske pisarne OKS-ZŠZ.  

(4) V kolikor se volilnega sestanka posamezne skupine članic udeleži manj kot 51 % članic, se 

ob dokazilu, da so bile vse članice pravočasno pozvane, počaka 15 minut in nato prične z 

zasedanjem ne glede na udeležbo. 

(5) V posamezni skupini  članic so v skupščino izvoljeni predstavniki, ki so prejeli največ 

glasov.  

(6) O poteku volitev in rezultatih volitev predstavnik volilne komisije OKS-ZŠZ, ki vodi 

volitve, v treh dneh po izvedenih volitvah, vendar najkasneje 30 dni pred predvideno volilno 

skupščino, posreduje IO OKS–ZŠZ poročilo, ki vsebuje kraj, dan in uro volilnega sestanka, 

seznam kandidatov, volilni rezultat, potek volitev in vsa druga dejstva, ki so pomembna v zvezi 

z izvedbo volitev. 

 

15. člen 

 

Volitve predstavnikov lokalnih športnih zvez 

 

(1) Lokalne športne zveze so območno razporejene v petnajst regijskih pisarn OKS-ZŠZ: 

Brežice, Grosuplje, Jesenice, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Moravske Toplice, Nova 

Gorica, Novo mesto, Postojna, Ptuj, Slovenj Gradec, Velenje in Žalec. 

(2) Lokalne športne zveze z območja posamezne regijske pisarne OKS-ZŠZ v skupščini 

praviloma zastopata dva predstavnika. 

(3) Spremembo števila regijskih pisarn OKS-ZŠZ ali števila predstavnikov lokalnih športnih 

zvez z območja posamezne regijske pisarne OKS-ZŠZ v skupščini, pri čemer je skupno število 

30 predstavnikov, lahko na predlog Strokovnega sveta športa za vse sprejme  IO OKS-ZŠZ. 

 

16. člen 

 

Pripombe dodal [SK1]: Ali določiti elektronsko pošiljanje 

kandidatur? 

Pripombe dodal [SK2]: Drugi odstavek 14. člena Pravil 

OKS-ZŠZ določa, da je regijskih pisarn OKS-ZŠZ največ 

petnajst ter da jih imenuje Izvršni odbor OKS-ZŠZ za 

obdobje štirih let. Če bi torej IO OKS-ZŠZ imenoval regijske 

pisarne v drugih krajih, kot so našteti v tem poslovniku, bi 

bilo to na nek način v nasprotju z določili tega prvega 

odstavka 15. člena poslovnika, zato bi bilo mogoče 

ustrezneje, da v poslovniku ne naštevamo imen posamezne 

regijske pisarne.  



 

Vrstni red volitev 

 

(1) Skupščina voli po naslednjem vrstnem redu:  

a) predsednika OKS-ZŠZ (pred volitvami se kandidati za predsednika predstavijo s kratkimi  

obrazložitvami programske osnove - predstavitev je omejena na 5 minut),  

b) tri člane nadzornega odbora in dva namestnika, tri člane disciplinske komisije in dva 

namestnika,  

c) tri podpredsednike in 16 članov IO OKS-ZŠZ (skupaj s predsednikom, štirimi 

podpredsedniki (en podpredsednik je skupni predstavnik Komisije športnikov OKS-ZŠZ in 

Kluba slovenskih olimpijcev, ki ga skupščina evidentira), individualnim ustanoviteljem OKS-

ZŠZ, predstavnikom športne zveze, ki skrbi za šport invalidov, predstavnikom Komisije 

športnikov OKS-ZŠZ oz. Kluba slovenskih olimpijcev ter predstavnikom sponzorjev, ki jih 

skupščina prav tako samo evidentira, šteje IO OKS-ZŠZ 25 članov). Izvoljeni predsednik pred 

volitvami predstavi in obrazloži listo kandidatov za podpredsednike, lahko pa predloži tudi listo 

kandidatov za člane IO OKS-ZŠZ, 

d) volilno komisijo za naslednje mandatno obdobje (tri člane in dva namestnika). 

(2) Pred vsakimi volitvami predsednik ob pomoči delovnega predsedstva in volilne komisije 

ugotovi prisotnost članov skupščine. Posebej se ugotovi prisotnost članov skupščine, ki imajo 

po dva glasova in članov skupščine, ki imajo en ali dva glasova plus določen delež glasov. Za 

lažje ugotavljanje so glasovnice ločene po barvi za olimpijske športe, za lokalne športne zveze 

ter športne zveze in združenja iz točk II. in III. drugega odstavka 36. člena Pravil OKS-ZŠZ ter 

za ostale.  

(3) Volilna komisija opravi vsa potrebna organizacijska in tehnična opravila (skupaj s strokovno 

službo, ki jo vodi generalni sekretar OKS-ZŠZ) za volitve in izvede volitve. Po opravljenih 

volitvah poroča na seji skupščine o rezultatih volitev.  

 

17. člen  

 

Volitve predsednika OKS-ZŠZ  

 

(1) Volitve predsednika OKS-ZŠZ so tajne.  

(2) Volitve se izvedejo z glasovnicami, na katerih so napisani vsi predlagani kandidati 

(izpolnjeni morajo biti pogoji skladno s Pravili OKS-ZŠZ), navedeni po abecednem vrstnem 

redu.  

(3) Glasuje se tako, da se obkroži številko pred imenom kandidata.  

(4) Za predsednika je izvoljen kandidat, ki prejme več kot 50% glasov vseh prisotnih članov 

skupščine.  

 

18. člen  

 

(1) 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.  

(2) V drugi krog volitev se uvrstita kandidata, ki sta v prvem krogu prejela največ glasov.  

(3) V primeru, da v prvem krogu prejme več kandidatov enako število glasov, ki jih uvrščajo 

na prvo mesto, se vsi ti uvrstijo v drugi krog volitev.  



 

(4) V primeru, da tudi v drugem krogu glasovanja, v katerem se glasuje samo o dveh kandidatih 

ali več kandidatih v primeru iz prejšnjega odstavka tega člena, nobeden od kandidatov ne 

prejme ustrezne večine glasov prisotnih članov skupščine s pravico glasovanja, to je več kot 

50% glasov vseh prisotnih članov skupščine, se smatra, da predsednik OKS-ZŠZ ni bil izvoljen.  

(5) V primeru, da predsednik ni izvoljen, skupščina izmed svojih članov izvoli vršilca dolžnosti 

predsednika, ki je dolžan sklicati izredno skupščino za izvolitev predsednika in drugih organov 

OKS-ZŠZ. Svoje delo kot vršilci dolžnosti članov organov OKS-ZŠZ nadaljujejo vsi dosedanji 

člani teh organov, saj so volitve v te organe zaradi neuspešnosti izvolitve predsednika 

prestavljene. Izvede se nov kandidacijski postopek, izredna skupščina pa mora biti sklicana 

najkasneje v roku treh mesecev od skupščine, na kateri posamezen kandidat za predsednika ni 

bil uspešno izvoljen.  

 

19. člen 

 

Volitve članov nadzornega odbora  

 

(1) V nadzorni odbor se izvolijo trije člani in dva namestnika.  

(2) Volitve so tajne, če tako na podlagi določil 1. alinee 3. odstavka 45. člena Pravil OKS – 

ZŠZ odloči skupščina ali če je število kandidatov, kot to določa 2. alinea 3. odstavka 45. člena 

Pravil OKS – ZŠZ, večje od števila oseb, ki se jih voli. 

(3) V primeru, da so volitve tajne, se izvedejo z glasovnicami, na katerih so po abecednem redu 

navedeni vsi predlagani kandidati.  

(4) Glasuje se tako, da se obkroži pet kandidatov. Za člane NO so izvoljeni tisti trije kandidati, 

ki prejmejo največje število glasov, naslednja dva po številu prejetih glasov pa sta izvoljena kot 

namestnika.  

(5) V primeru, kadar ima več kandidatov isto število glasov, se opravijo dodatne volitve tako, 

kot je navedeno v 4., 5. in 6. odstavku 13. člena tega poslovnika (volitve volilne komisije). 

(6) V primeru, da so volitve javne, se glasuje o vsakem kandidatu posebej, in sicer po njihovem 

abecednem vrstnem redu (priimek in ime). Izvoljeni so kandidati, ki so uvrščeni med prve tri, 

ki so prejeli največ glasov, ostala dva kandidata pa sta nadomestna člana. 

(7) Člani nadzornega odbora na svoji prvi seji izmed sebe izvolijo predsednika.  

 

20. člen 

 

Volitve disciplinske komisije 

 

(1) V disciplinsko komisijo se izvolijo trije člani in dva namestnika.  

(2) Volitve se izvedejo tako kot volitve nadzornega odbora. 

 

21. člen  

 

Volitve treh podpredsednikov in članov izvršnega odbora:  

 

(1) Volitve treh podpredsednikov in članov izvršnega odbora so tajne.  

(2) Izvršni odbor šteje vključno s predsednikom in štirimi podpredsedniki skupno 25 članov, in 

sicer: 



 

• 13 predstavnikov nacionalnih panožnih športnih zvez olimpijskih športov, od tega je 7 

predstavnikov individualnih športov, 1 predstavnik panog zimskih olimpijskih športov 

in 5 predstavnikov kolektivnih športnih panog olimpijskih športov, 

• 1 predstavnik športnikov, ki ga je izvolila Komisija športnikov OKS-ZŠZ in ga 

skupščina OKS – ZŠZ evidentira, 

• 8 predstavnikov športa za vse oziroma nacionalnih panožnih športnih zvez od MOK 

priznanih športov in nacionalnih panožnih športnih zvez od GAISF priznanih športov, 

od tega: 

o 2 predstavnika iz nacionalnih panožnih športnih zvez od MOK priznanih športov 

ali nacionalnih panožnih športnih zvez od GAISF priznanih športov  

o 4 predstavniki lokalnih športnih zvez 

o 1 predstavnik športnih zvez, ki se pretežno ukvarjajo s športom za vse 

o 1 predstavnik športne zveze, ki skrbi za šport invalidov, ki ga skupščina OKS – 

ZŠZ evidentira 

• 1 individualni soustanovitelj OKS-ZŠZ, ki ga skupščina OKS – ZŠZ evidentira 

• 1 predstavnik Kluba slovenskih olimpijcev, ki ga skupščina OKS – ZŠZ evidentira 

• 1 predstavnik sponzorjev OKS-ZŠZ, ki ga skupščina OKS – ZŠZ evidentira 

(3) Predsednik je nujno izvoljen iz skupine iz 1. alinee 2. odstavka tega člena, podpredsedniki 

pa iz skupin, ki so določene v 58. členu Pravil OKS-ZŠZ.  

(4) Med člani izvršnega odbora mora biti najmanj pet predstavnikov nasprotnega spola. 

(5) Pred tem izvoljeni predsednik na seji skupščine predloži listo kandidatov za tri 

podpredsednike, ki jo je predstavil ob predstavitvi programa, lahko pa predloži tudi listo 

kandidatov za člane Izvršnega odbora OKS-ZŠZ, pri čemer mora upoštevati strukturna 

razmerja, ki jih v izvršnem odboru morajo imeti posamezne skupine članic.   

(6) Pravilnost kandidatne liste preveri volilna komisija. 

(7) Člani skupščine volijo člane IO OKS-ZŠZ izmed vseh kandidatov, ki so jih predlagale 

članice OKS-ZŠZ, razen individualnega ustanovitelja OKS-ZŠZ, ki je po funkciji član IO OKS-

ZŠZ ter predstavnika športne zveze, ki skrbi za šport invalidov, predstavnikov Komisije 

športnikov OKS- ZŠZ in Kluba slovenskih olimpijcev ter predstavnika sponzorjev, ki jih člani 

Skupščine OKS-ZŠZ na predlog kvalificiranih predlagateljev evidentirajo.  

(8) Za podpredsednike so izvoljeni tisti predlagani kandidati, ki so prejeli več kot polovico 

glasov prisotnih članov skupščine z glasovalno pravico. V primeru, da ni izvoljen kateri od 

podpredsednikov, predsednik predlaga v izvolitev drugega kandidata in če tudi ta ni izvoljen, 

se ponovne volitve za tega podpredsednika izvedejo v roku treh mesecev. V času do izvolitve 

podpredsednika dolžnosti neizvoljenega podpredsednika začasno opravlja predsednik OKS-

ZŠZ. V primeru neizvolitve posameznega podpredsednika se pri posamezni skupini članstva, 

ki lahko predlaga tega podpredsednika, v izvršnem odboru OKS-ZŠZ izvoli en član manj, kot 

je razpoložljivih mest. 

(9) Za člane izvršnega odbora OKS-ZŠZ so izvoljeni tisti predlagani kandidati, ki so prejeli 

največ glasov do zapolnitve predpisane kvote posamezne skupine članic, pod pogojem, da je za 

kandidata glasovalo najmanj 20 odstotkov članov skupščine, ki so oddali svoje glasovnice. Če 

med na predhodno opisan način izvoljenimi člani Izvršnega odbora OKS-ZŠZ ni najmanj 20 

odstotkov predstavnic ženskega spola, postane/ta/jo namesto tistega/ih izvoljenega/ih 

kandidata/ov moškega spola, ki je/sta/so v skupinah članstva iz prve in druge alineje drugega 

odstavka 59. člena teh pravil, v katerih je za člana Izvršnega odbora OKS-ZŠZ določen več kot 



 

en predstavnik (predstavniki individualnih športov, predstavniki kolektivnih športnih panog 

olimpijskih športov, predstavnika iz nacionalnih panožnih športnih zvez od MOK priznanih 

športov ali nacionalnih panožnih športnih zvez od GAISF priznanih športov, predstavniki 

lokalnih športnih zvez), prejel/a/i najmanj glasov, članica/i/e Izvršnega odbora OKS-ZŠZ 

predstavnica/i/e ženskega spola, ki je/sta/so prejela/i/e največ glasov v tisti skupini članic, iz 

katere bi bil/a/i izvoljen/a/i kandidat/a/i moškega spola, ki je/sta/so prejel/a/i najmanj glasov. 

Predhodno nadomeščanje predstavnikov moškega spola s predstavnicami ženskega spola se 

začne pri tistem predstavniku moškega spola, ki je med vsemi izvoljenimi kandidati v 

predhodno navedenih skupinah članstva prejel najmanj glasov in se izvaja do takrat, dokler ni 

članic izvršnega odbora OKS-ZŠZ najmanj 20 odstotkov, pri čemer se pri vsaki predhodno 

navedeni skupini članstva s predstavnico ženskega spola lahko nadomesti samo en predstavnik 

moškega spola. Če med kandidati za člane Izvršnega odbora OKS-ZŠZ ni bilo dovolj 

predstavnic ženskega spola, da bi bilo članov Izvršnega odbora OKS-ZŠZ najmanj 20 odstotkov 

predstavnic ženskega spola, se volitve v tistih skupinah članstva iz prve in druge alineje drugega 

odstavka 59. člena teh pravil, v katerih je za člana Izvršnega odbora OKS-ZŠZ določen več kot 

en predstavnik (predstavniki individualnih športov, predstavniki kolektivnih športnih panog 

olimpijskih športov, predstavnika iz nacionalnih panožnih športnih zvez od MOK priznanih 

športov ali nacionalnih panožnih športnih zvez od GAISF priznanih športov, predstavniki 

lokalnih športnih zvez), ponovijo za toliko članov, dokler med člani Izvršnega odbora OKS-

ZŠZ ni najmanj 20 odstotkov predstavnic ženskega spola, pri čemer se za neizvoljenega/e 

šteje/ta/jo tisti/a/i kandidat/a/i moškega spola, ki je/sta/so v predhodno navedenih skupinah 

članstva iz prve in druge alineje drugega odstavka 59. člena teh pravil prejel/a/i najmanj glasov. 

V primeru, da za posamezno mesto v Izvršnem odboru OKS-ZŠZ ni izvoljenega kandidata, v 

kar se šteje tudi premalo izvoljenih predstavnic ženskega spola, se ponovne volitve za to mesto 

v izvršnem odboru izvedejo v roku treh mesecev. Ne glede na predhodna določila tega odstavka 

mora biti pri predstavnikih Komisije športnikov OKS-ZŠZ in Kluba slovenskih olimpijcev v 

IO OKS-ZŠZ vsaj ena ženska predstavnica.  

 

22. člen 

 

O vseh možnih spornih zadevah, ki bi lahko nastale v proceduralnem smislu na seji skupščine, 

odloča skupščina takoj z javnim glasovanjem.  

 

23. člen 

 

Ta poslovnik je bil sprejet na ????. seji skupščine OKS-ZŠZ dne ????. S tem dnem preneha 

veljati do tedaj veljavni poslovnik (št. dokumenta 01-3/2019-11). 

  

 

 

Generalni sekretar       Predsednik 

Blaž Perko        Bogdan Gabrovec  

Po pooblastilu: Matic Švab, namestnik generalnega sekretarja 
 


