PRAVILNIK O IZVEDBI VOLITEV V ORGANE
ŠPORTNE ZVEZE LJUBLJANE
1.
Na volilni seji skupščine Športne zveze Ljubljane se voli predsednika skupščine
skupaj z listo izvršnega odbora, ki ga kot mandatar predlaga posamezni
kandidat za predsednika, 3 člane nadzornega odbora in 3 člane disciplinskega
odbora.
2.
S tem pravilnikom se ureja način izvedbe volitev za zgoraj navedene funkcije.
3.
Za izvedbo volitev skupščina imenuje 3 člansko volilno komisijo. Volilna
komisija opravi vsa potrebna organizacijska in tehnična opravila za izvedbo
volitev in izvede volitve. Po opravljenih volitvah poroča na seji skupščine o
rezultatu volitev.
4. Volitve predsednika ŠZL
Kandidat za predsednika ob svoji kandidaturi predlaga tudi sestavo izvršnega
odbora za mandatno obdobje, v katerem bo predsedoval ŠZL. Kandidate (13
članov ) mora izbrati izmed tistih, ki so jih v kandidacijskem postopku
predlagala športna društva (klubi).
Izvršni odbor sestavlja 13 članov , sekretar in predsednik ŠZL, skupaj 15 članov
.

Za svojo kandidaturo mora kandidat izpolnjevati dva osnovna pogoja:
- da je član športnega društva ( kluba ) iz Ljubljane
- da je športno društvo ( klub ) včlanjeno v ŠZL
Po predlogu sestave izvršnega odbora je mandatar dolžan predlagati takšno
sestavo izvršnega odbora, ki bo zagotavljala enakovredno zastopanost vseh
segmentov ljubljanskega športa:
-

olimpijske športne panoge – individualne športne panoge
olimpijske športne panoge – športne igre
ne-olimpijske športne panoge
šport za vse
specializirane organizacije športa za vse ( taborništvo, planinstvo)
športna infrastruktura
ženski šport
šport študentov

Volitve predsednika so tajne in se izvedejo z glasovnicami, na katerih so
kandidati za predsednika ŠZL, ki so jih predlagala športna društva (klubi).

Kandidat je izvoljen za predsednika ŠZL če prejme večino glasov na skupščini
prisotnih delegatov. Z njegovo izvolitvijo je izvoljen tudi 13 članski izvršni
odbor, ki ga je predlagal.
Izvršni odbor na svoji 1. redni seji iz med svojih članov sprejme 2
podpredsednika.
5. Volitve nadzornega odbora
Volijo se 3 člani nadzornega odbora in 2 nadomestna člana.
Volitve so tajne in se izvedejo z glasovnicami, na katerih so kandidati za člane
nadzornega odbora, ki so jih predlagala športna društva (klubi).
V nadzorni odbor so izvoljeni tisti trije kandidati, ki prejmejo največ glasov.
Nadzorni odbor na svoji prvi redni seji izmed članov izvoli predsednika odbora.
6. Volitve disciplinskega odbora
Volijo se 3 člani disciplinskega odbora in 2 nadomestna člana.
Volitve so tajne in se izvedejo z glasovnicami, na katerih so kandidati za člane
disciplinskega odbora, ki so jih predlagala športna društva (klubi).
V disciplinski odbor so izvoljeni tisti trije kandidati, ki prejmejo največ glasov.
Disciplinski odbor na svoji prvi redni seji izmed članov izvoli predsednika
odbora.
7. Volilna pravica
Volilno pravico imajo nosilci delegacije posamezne športne panoge oz. zvrsti.
Nosilce delegacij so na podlagi delegatskega ključa, sprejetega na 10. seji
skupščine 20. 06. 2001 in dopolnjenega na 18. redni seji skupščine v letu 2009
in 21. redni seji skupščine v letu 2012 izbrali predstavniki klubov posamezne
športne panoge oz. zvrsti.
Skupščino tvori 51 delegatov. V kolikor na seji nosilec posamezne delegacije ni
prisoten, lahko glasuje njegov namestnik oz. na skupščini prisoten drug delegat
kluba iz te športne panoge.
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