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POSLOVNIK VOLILNE SKUPŠČINE KONJENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE  
za volilno skupščino, ki bo dne 16.03.2023 v Ljubljani 

 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
S tem poslovnikom se ureja organizacija in način dela skupščine Konjeniške zveze Slovenije (KZS) ter 
uresničevanje pravic in dolžnosti predstavnikov.  
 

2. člen 
Delo skupščine KZS je javno.  
 
Javnost se lahko omeji ali izključi samo, če tako zaradi splošnih koristi odloči skupščina in za tak sklep 
glasuje več kot 2/3 prisotnih predstavnikov klubov ali društev članic KZS. 
 

3. člen 
Skupščina dela na redni in izredni seji.  
Redno skupščino skliče predsednik upravnega odbora po sklepu upravnega odbora. Izredna skupščina 
se skliče na predlog upravnega odbora, 1/3 članov zveze ali na zahtevo nadzornega odbora. O zahtevi 
za sklic izredne seje morajo biti navedeni razlogi za njen sklic, priloženo pa mora biti tudi gradivo v 
zadevah, o katerih naj izredna skupščina odloča.  
 

4. člen 
Sklic seje skupščine s predlogom dnevnega reda se pošlje predstavnikom najmanj 10 dni pred dnem, 
določenim za skupščino. 
 
II. POTEK SKUPŠČINE 

5. člen 
Sejo skupščine odpre predsednik KZS oziroma njegov pooblaščenec. 
 

6. člen 
Preden skupščina preide k določitvi dnevnega reda za vodenje in potek dela skupščine izmed članov 
predstavnikov izvoli naslednje organe: 
- delovno predsedstvo: predsednika in dva člana 
- verifikacijsko komisijo (3 člani) 
- volilno komisijo (3 člani) 
- zapisnikarja 
- dva overitelja zapisnika 

 
7. člen 

Po izvolitvi verifikacijska komisija ugotovi, ali je skupščina sklepčna. Skupščina je sklepčna, če je navzoča 
večina vseh predstavnikov oziroma če je po preteku 30 minut prisotna četrtina (1/4) predstavnikov.  
 
Tekmovalni klubi imajo dva glasova, netekmovalni klubi pa en glas, drugi pa nimajo glasovalne pravice. 
Tekmovalni klub lahko zastopata dva predstavnika ali le en predstavnik, ki ima v tem primeru oba 
glasova kluba. Predstavnik ne more zastopati več kot enega kluba. Predstavnik kluba (oziroma 
pooblaščenec kluba) na skupščini je lahko vsaka polnoletna in popolno poslovno sposobna oseba, ki jo 
zakoniti zastopnik kluba določi za zastopanje kluba na skupščini.  
 
Kadar skupščina sprejema nov status, njegove spremembe in dopolnila ter sklep o prenehanju zveze, 
je sklepčna če je prisotnih več kot polovico vseh predstavnikov zveze. 
 
 



2 
 

8. člen 
Skupščina na začetku seje določi in sprejme dnevni red. Posamezne točke dnevnega reda se 
obravnavajo po določenem vrstnem redu. 
 

9. člen 
Na začetku obravnave vsake točke dnevnega reda lahko poda predlagatelj dopolnilno obrazložitev. 
Zatem dobijo besedo predstavniki po vrstnem redu kakor so se priglasili k razpravi.  
 

10. člen 
Govornik sme govoriti le o vprašanju, ki je na dnevnem redu. Če se sogovornik ne drži dnevnega reda, 
ga predsedujoči opomni. Po izrečenem drugem opominu mu predsedujoči lahko vzame besedo. 
Govornik lahko o istem vprašanju govori le enkrat, lahko pa se mu omeji trajanje njegovega govora na 
največ 5 minut. Število replik na isto temo je omejeno na največ dve.  
 

11. člen 
Ko predsedujoči ugotovi, da ni več priglašenih k razpravi, sklene razpravo, formulira sklep in ga da na 
glasovanje. 
 
III. VZDRŽEVANJE REDA NA SEJI 
 

12. člen 
Za red na skupščini skrbi predsedujoči. Na seji skupščine ne sme nihče govoriti dokler mu predsedujoči 
ne da besede. 
 

13. člen 
Za kršitev reda na seji skupščine sme predsedujoči izreči predstavniku naslednje ukrepe: 
- opomin, kadar predstavnik govori, čeprav mu predsedujoči ni dal besede, če sega govorniku v besedo 
ali če na kak drug način krši red na seji, 
- odvzem besede, kadar predstavnik s svojim govorom na seji krši red, pa je bil prehodno že dvakrat 
opomnjen, 
- odstranitev s seje, kadar predstavnik kljub opominu ali odvzemu besede krši red na seji in onemogoča 
delo skupščine 
 

14. člen 
Če predsedujoči z rednimi ukrepi ne more ohraniti reda na seji skupščine, jo prekine.  
 
IV. ODLOČANJE 
 

15. člen 
Skupščina veljavno odloča, če je sklepčna. Za sklepčnost je odločilna dejanska navzočnost 
predstavnikov na skupščini. V primeru, da se število prisotnih spreminja je verifikacijska komisija 
dolžno sprotno ugotavljati dejansko prisotnost na seji in pred glasovanjem navzoče seznaniti z 
dejstvom ali skupščina sklepa veljavno glede na sklepčnost skupščine. 
 

16. člen 
Skupščina odloča z večino glasov prisotnih. 
 

17. člen 
Glasovanja se opravi po končani razpravi o predlogu, v katerem se odloča.  
 

18. člen 
Skupščina praviloma odloča z javnim glasovanjem. Javno glasovanje se opravi z dvigovanjem 
glasovalnih lističev. Vzdržani glasovi se štejejo kot neopredeljeni.  
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19. člen 

Predsedujoči po vsakem opravljenem glasovanju ugotovi in objavi izid glasovanja, ki ga zapisnikar 
zapiše.  
 
V. VOLITVE  
 

20. člen 
Volitve članov organov zveze, ki jih po Statutu KZS voli skupščina, se opravijo na podlagi kandidacijske 
liste. Lista kandidatov je sestavljena iz predlaganih imen kandidatov, ki jih do roka, določenega v 
kandidacijskem postopku in po pravilih kandidacijskega postopka predlagajo člani KZS.  
 

21. člen 
Kandidati, ki so morali v skladu s kandidacijskim pravilnikom predložiti svoj program dela, imajo pravico 
le-tega pred začetkom volitev še dodatno obrazložiti.  
 

22. člen 
 
Volitve potekajo na naslednji način in po naslednjem vrstnem redu: 
Najprej se voli predsednika UO KZS. V primeru več kandidatov za predsednika UO KZS, se voli z 
glasovnicami, na katerih so napisani vsi predlagani kandidati, navedeni po abecednem vrstnem redu. 
Glasuje se tako, da se obkroži številko pred imenom kandidata. 
Za predsednika UO KZS je izvoljen kandidat, ki prejme več kot 50% glasov vseh prisotnih članov 
skupščine. 
 

23. člen 
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. 
 
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 ali drugo mesto, se vsi 
ti uvrstijo v drugi krog volitev. 
 
V primeru, da tudi v drugem krogu glasovanja, v katerem se glasuje samo o dveh kandidatih ali večih 
kandidatih v primeru iz prejšnje alinee tega člena, nobeden od kandidatov ne prejme večine glasov 
prisotnih članov skupščine s pravico glasovanja, se smatra, da predsednik UO KZS ni bil izvoljen. 
 
V primeru, da predsednik ni izvoljen, vodenje KZS kot vršilec dolžnosti nadaljuje dosedanji predsednik 
oziroma, če dosedanji predsednik te funkcije noče prevzeti, skupščina izmed svojih članov izvoli vršilca 
dolžnosti predsednika. V obeh primerih je vršilec dolžnosti predsednika UO KZS dolžan sklicati izredno 
skupščino za izvolitev predsednika in drugih organov KZS. Svoje delo kot vršilci dolžnosti članov organov 
KZS nadaljujejo tudi 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. 
  

24. člen 
Novoizvoljeni predsednik UO KZS po svoji izvolitvi predlaga svojo ekipo: prvega podpredsednika, 
drugega podpredsednika in dva člana UO. O ekipi se glasuje v kompletu javno z dvigom glasovalnih 
lističev. V primeru, da predlagana ekipa prejme večino glasov prisotnih članov skupščine, so volitve 
članov UO KZS in podpredsednikov zaključene in predlagani kandidati so izvoljeni na funkcije. V 
nasprotnem primeru se izvedejo volitve za posamezno funkcijo UO KZS s pripravljenimi glasovnicami. 
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Volitve z glasovnicami potekajo na način, da se obkroži število kandidatov, ki ne sme presegati števila 
razpisanih mest. Izvoljeni so kandidati z največ prejetimi glasovi. V primeru enakega števila glasov za 
zadnje voljeno mesto, se  glasovanje ponovi le med kandidati z enakim številom glasov.  
 
VI. ZAPISNIK SEJE  

25. člen 
O delu na skupščini se piše zapisnik.  
Zapisnik mora vsebovati podatke o udeležbi na seji in glavne podatke o delu na seji, zlasti pa o sklepih, 
ki so bili na seji sprejeti in o izidih glasovanja v posameznih zadevah.  
 
 

26. člen 
Zapisnik podpiše predsedujoči, zapisnikar in dva overitelja.  
 
 
Poslovnik je bil sprejet na seji vodstva KZS.  
 
 

Predsednica KZS  
   Polona Rifelj  


