
ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE 
Vodnikova cesta 155, Ljubljana 
 

P  O  S  L  O  V  N  I  K 
o načinu dela Skupščine Atletske zveze Slovenije 

 
1. člen 

S tem poslovnikom se ureja način delovanja Skupščine AZS. Skupščina AZS deluje javno v skladu s Statutom AZS in 
določbami tega poslovnika. 
 

2. člen 
Skupščina AZS izvoli: 
 

 delovno predsedstvo (3 člani),   overovitelja (2 člana), 
 verifikacijsko komisijo (3 člani),   zapisnikarja 
 volilno komisijo (3 člani),   

 
3. člen 

Verifikacijska komisija pregleda poverilnice delegatov na Skupščini AZS in poroča o prisotnosti delegatov  in o 
sklepčnosti Skupščine AZS. 
 

4. člen 
Posamezne točke dnevnega reda Skupščine AZS lahko dodatno predlagajo delegati članic AZS in posamezni člani 
Upravnega odbora AZS. Skupščina AZS odloči, ali se v dnevni red vnese predlagana dodatna točka ali ne. 
 

5. člen 
Skupščina AZS poteka po sprejetem dnevnem redu. Posamezno točko dnevnega reda pojasni oseba, ki je točko 
pripravila, nato pa se zadeva obravnava. 
 

6. člen 
Razpravo o vsaki točki dnevnega reda prične predsedujoči, ki določi vrstni red razprave delegatov Skupščine po vrstnem 
redu prijave. Vsaka zadeva ostane v razpravi toliko časa, dokler so prijavljeni razpravljalci. 
 

Predsedujoči lahko razpravo prekine, če se razpravljalec oddalji od vsebine točke dnevnega reda. O njegovem 
nadaljnjem razpravljanju odloča Skupščina. 
 

7. člen 
Predsedujoči lahko pred pričetkom razprave glede na število prijav omeji čas za posamezne razprave. Udeleženec 
razprave lahko svoj morebitni pisni prispevek predloži kot prilogo zapisniku Skupščine. Če udeleženec razprave zahteva 
besedo ponovno, da bi dopolnil svoja stališča oziroma da bi se opredelil do dejstev, s katerimi je bil seznanjen v teku 
razprave, mu lahko predsedujoči dovoli dodatno razpravo. 

 
8. člen 

V primeru glasovanja ima vsak delegat pravico razložiti svoje stališče. Delegat, ki ni glasoval za sklep, ima pravico 
zahtevati, da se v zapisniku zapiše njegovo stališče. 
 

9. člen 
Predsedujoči pred prehodom na naslednjo točko dnevnega reda ugotovi, da je razprava zaključena in predlaga glasovanje 
o sklepih. Po glasovanju objavi sklepe v zvezi z obravnavano točko. 
 

10. člen 
O poteku Skupščine AZS se vodi zapisnik, ki mora vsebovati podatke o prisotnosti delegatov. V zapisniku se navede 
dnevni red, predlagani sklepi ter izid glasovanja. 
 

11. člen 
Zapisnik Skupščine AZS verificirata dva overovitelja. AZS zapisnik pošlje vsem članom Skupščine. 
 

12. člen 
Skupščina AZS se lahko prekine, vendar morajo delegati sprejeti sklep, kdaj se bo zasedanje nadaljevalo. 
 

13. člen 
Glasovanje na Skupščini AZS je praviloma javno. Sklep velja, kadar zanj glasuje več kot polovica prisotnih delegatov. 
 

14. člen 
Če Skupščina AZS predlagani sklep ne sprejme, ga predlagatelj lahko predlaga v ponovno obravnavo in sprejem šele na 
naslednji Skupščini AZS ali po preteku 6 mesecev. 



VOLITVE 
15. člen 

Volilna komisija Skupščine AZS opravi vsa potrebna tehnična opravila v zvezi z volitvami in poroča o rezultatih volitev. 
 

16. člen 
Volilna komisija na osnovi razpisa in evidentiranja kandidatov za organe AZS obvesti Skupščino AZS o: 

 kandidatih za predsednika AZS, 
 kandidatih za člane Upravnega odbora AZS, 
 kandidatih za člane Nadzornega odbora AZS, 
 kandidatih za člane Disciplinske komisije AZS. 

 
17. člen 

Volilna komisija objavi na glasovnici poimenski seznam, ločeno za kandidate za Predsednika AZS, Upravni odbor AZS, 
Nadzorni odbor AZS in Disciplinsko komisijo AZS. Na vsaki glasovnici mora biti posebej navedeno, koliko članov se 
voli za posamezni organ AZS. 
 
Kandidati so na glasovnici navedeni s priimkom in imenom po abecednem redu. 
 
Pred vsakim priimkom in imenom je navedena zaporedna številka. 
 

18. člen 
Kandidati za predsednika AZS so lahko tudi na listi kandidatov za ostale organe AZS. Če je izvoljen za predsednika 
AZS, se črta s seznama kandidatov za ostale organe AZS. 
 

19. člen 
Glasuje se tako, da se obkroži številka pred kandidatom. Glasovnica je veljavna, če se obkroži največ predpisano število 
kandidatov. Iz glasovnic mora biti razvidna volja volilca. 
 

20. člen 
Predsednik AZS je izvoljen, če dobi več kot polovico glasov prisotnih delegatov. 
 
V primeru večjega števila kandidatov za predsednika se izvedejo volitve v dveh krogih, v kolikor nobeden od kandidatov 
ni dobil več kot polovico glasov prisotnih delegatov. 
 
V prvem krogu sodelujejo vsi kandidati, v drugem krogu pa samo prva dva po številu glasov iz prvega kroga volitev. 
Izvoljen je kandidat z največjim številom glasov. 
 

21. člen 
Za člane Upravnega in Nadzornega odbora ter Disciplinsko komisijo AZS se oblikuje odprta ali zaprta kandidatna lista, 
odvisno od števila evidentiranih kandidatov. Predlog liste pripravi volilna komisija. 
 
Če sta dva kandidata (ali več) dobila enako število glasov, tako da ni možno določiti največje število izvoljenih članov 
Upravnega in Nadzornega odbora ter Disciplinske komisije AZS, se volitve kandidatov z enakim številom glasov 
ponovi. Član organa AZS postane kandidat, ki je prejel več glasov. 
 

V primeru enakega izida za člane organov AZS po drugem krogu, odloča o izvolitvi žreb. 
 

V primeru zaprte kandidatne liste je izvoljen tisti kandidat, ki dobi več kot polovico glasov prisotnih delegatov. 
 

22. člen 
Volilna komisija po končanih volitvah ugotovi rezultat glasovanja in o tem poroča Skupščini s tem, da objavi imena 
izvoljenih članov Upravnega odbora, Nadzornega odbora, Disciplinske komisije in Predsednika Atletske zveze 
Slovenije. 
 

23. člen 
Atletska zveza Slovenije izvoljenim članom in predsedniku v roku osem (8) dni od Skupščine AZS izda sklep o izvolitvi 
z navedbo trajanja mandata. 
 

24. člen 
O vseh spornih zadevah tega poslovnika odloča Skupščina AZS z javnim glasovanjem. 
 

25. člen 
Ta poslovnik je bil sprejet na volilni Skupščini AZS dne, 17. februarja 2005 in stopi v veljavo takoj po potrditvi. 


