
Na podlagi določil točke b) 20. Člena Statuta MNZL je skupščina MNZL na zasedanju dne 25. 4. 2013 v 

Ljubljani sprejela: 

 

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE MNZ LJUBLJANA 

 

1. Člen 

S tem poslovnikom se ureja način dela skupščine MNZ  Ljubljana ( v nadaljevanju skupščina). 

Če posamezna vprašanja o delu skupščine niso urejena s tem poslovnikom, jih ureja skupščina s 

posameznim sklepom in z veljavnostjo za posamezni primer, upoštevaje določila statuta Medobčinske 

nogometne zveze Ljubljana ( v nadaljevanju MNZL) in tega poslovnika.  

 

2. Člen  

Delo skupščine je javno. Skupščina lahko odloči, da bo zasedanje potekalo brez prisotnosti  javnosti.  

 

3. Člen  

Skupščina zaseda najmanj enkrat letno in vsaj enkrat pred iztekom 6 mesecev po preteku finančnega 

leta.  

 

4. Člen  

Zasedanje skupščine skliče predsednik MNZL na predlog IO MNZL. Zasedanje skupščine se skliče s pisnim 

vabilom  v katerem morajo biti navedeni čas in kraj zasedanja ter predlog dnevnega reda.  

 

Gradivo za zasedanje skupščine, vključno z zapisnikom prejšnjega zasedanja skupščine, morajo delegati 

prejeti najmanj 7 dni pred zasedanjem.  

 

O gradivu, ki je bilo poslano v krajšem roku, skupščina odloča posebej, ali bo o njem razpravljala, 

zavzemala stališča in sprejemala sklepe.  

 



5. Člen  

Skupščino vodi predsednik MNZL.  

 

6. Člen  

Skupščina izvoli na zasedanju:  

- Tričlansko verifikacijsko komisijo  

- Dva overovatelja zapisnika  

- Zapisnikarja 

- Druga potrebna delovna telesa  

 

7. Člen  

Sklepčnost skupščine je podana, če je prisotna večina vseh delegatov, ki so upravičeni glasovati.  

Verifikacijska komisija preveri navzočnost delegatov na skupščini s pregledom pooblastil.  

 

8. Člen  

Če je skupščina sklepčna, predsedujoči da predlog dnevnega reda v obravnavo in odločanje.  

Predlog dnevnega reda se lahko spremeni tako, da se spremeni točka dnevnega reda, dopolni z novo 

točko ali umakne točka dnevnega reda, in sicer na predlog predsednika NZS ali delegata, pri čemer mora 

delegat dobiti podporo najmanj ene tretjine delegatov.  

Med zasedanjem skupščine lahko skupščina na predlog predsednika MNZL ali delegata sklene,  da se 

spremeni vrstni red obravnavanja posameznih točk dnevnega reda.  

9. Člen  

Predsedujoči da besedo delegatom na skupščini po vrsti, kakor so se prijavili k razpravi.  

 

10. Člen  

Razprave delegatov skupščine in drugih udeležencev na zasedanju so časovno omejene na 3 minute  na 

razpravljavca.  

Razpravljavec lahko razpravlja samo o tistih vprašanjih, ki se nanašajo na posamezno točko dnevnega 

reda. O istem vprašanju lahko razpravlja le enkrat.  



 

11. Člen  

Predsedujoči lahko z zasedanja Skupščine odstrani udeleženca, če ta ključ predhodnemu opominu ali 

odvzemu besede ne upošteva njegovih navodil in s svojim obnašanjem otežuje delo skupščine.  

 

12. Člen  

Skupščina odloča z glasovanjem.  

Skupščina odloča z večino glasov prisotnih delegatov, razen v primernih iz tretjega odstavka 24. Člena 

statuta MNZL.  

 

13. Člen  

Glasovanje je javno, razen če je s statutom MNZL, s tem poslovnikom ali pravilniki, ki jih sprejme 

skupščina, določeno drugače.  

Skupščina lahko na predlog predsedujočega ali delegata z javnim glasovanjem odloči, da se o 

posameznih zadevah glasuje tajno.  

 

Delegati glasujejo »ZA« ali »PROTI« predlogu ali pa se glasovanja vzdržijo.  

Kolikor je pri glasovanju število glasov »ZA« ali »PROTI« predlogu ni večje od števila vzdržanih glasov, se 

mora glasovanje ponoviti. Če tudi pri ponovnem glasovanju pride do istega rezultata se šteje,  da predlog 

ni sprejet.  

 

14. Člen  

Istočasno se glasuje samo o enem predlogu.  

 

15. Člen  

O zasedanju skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik, zapisnikar in oba overovatelja 

zapisnika.  

 



16. Člen  

Delegati članov MNZL lahko svoja stališča do vprašanj z dnevnega reda zasedanja posredujejo ustno ali 

pisno.  

 

17. Člen  

Vsak delegat člana MNZL ima pravico voliti in biti voljen v vse delovnega organe skupščine.  

 

18. Člen  

O vsem, kar ni določeno oziroma opredeljeno s tem poslovnikom, odloča skupščina.  

 

19. Člen 

Ko začne veljati ta poslovnik preneha veljati stalni poslovnik skupščine MNZL sprejet 9. 2. 1998.  

 

20. Člen  

Poslovnik začne veljati, ko je sprejet na skupščini.  

 

Predsednik MNZL  

Stane Oražem univ. dipl. ing.  


