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Občni zbor Aerokluba Ptuj,  je na podlagi 19. člena (17. člena novega) Statuta Aeroklub Ptuj,  dne

19.6.2020, sprejel naslednji 

POSLOVNIK O DELU POSLOVNIK O DELU 

OBČNEGA ZBORAOBČNEGA ZBORA AEROKLUBA PTUJ AEROKLUBA PTUJ

 

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta  poslovnik  predpisuje  način  dela  programsko  –  volilnega  občnega  zbora  Aerokluba  Ptuj  (v

nadaljevanju društva) na njegovem zasedanju 19.6.2020 v Moškanjcih in na vseh rednih ali izrednih

zasedanjih v mandatnem obdobju 2020 - 2024

Za vse navedbe, ki se nanašajo na spol, velja ženska in moška oblika.

2. člen

Določila tega poslovnika so obvezna za delo občnega zbora,  delovnih organov občnega zbora in

udeležencev.

 3. člen

Za pravilno uporabo določil tega poslovnika je odgovoren predsednik delovnega predsedstva občnega

zbora. Če predsednik delovnega predsedstva smatra za potrebno, se o spornih vprašanjih posvetuje s

člani delovnega predsedstva, ki kolektivno odločijo o spornem vprašanju.

4. člen

Delo občnega zbora in njegovih organov je javno. Občni zbor opravlja naloge, ki so opredeljene v 19.

členu (22. členu novega) statuta društva. 
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5.člen

Volitve predstavnikov članov občnega zbora v delovne organe občnega zbora so praviloma javne, z

dvigovanjem  rok.  Zahtevo  po  tajnem  glasovanju  pa  lahko  postavi  vsak  pooblaščeni  udeleženec

občnega zbora, če ga pri tem podpre najmanj 20 ostalih udeležencev. O zahtevi po tajnem glasovanju

odloči občni zbor z javnim glasovanjem.

DELOVNI ORGANI SKUPŠČINE

6.člen

Zaradi svojega normalnega dela izvoli občni zbor sledeče organe:

1. delovno predsedstvo,

2. verifikacijsko komisijo,

3. volilno komisijo,

4. zapisnikarja,

5. dva overitelja zapisnika.

7. člen

Zasedanje občnega zbora odpre predsednik društva, ki predlaga na predlog predsedstva kandidate za

člane delovnih organov občnega zbora.

8.člen

Delovno predsedstvo ima tri člane, ki se izvolijo izmed navzočih članov na zasedanju občnega zbora.

Delovno predsedstvo vodi predsednik, ki se izvoli že ob volitvah delovnega predsedstva. Eden izmed

članov delovnega predsedstva je lahko trenutni predsednik društva.

9. člen

Verifikacijska komisija ima tri člane. Njeno delo vodi predsednik, ki se ga že predlaga v izvolitev pri

volitvah delovnih organov občnega zbora. Njena naloga je ugotoviti število navzočih članov društva na

zasedanju, ter ugotovitev sklepčnosti občnega zbora, v skladu z določili statuta društva. 

10. člen

Volilna komisija ima tri člane, ki jih izvolijo navzoči predstavniki članov društva na zasedanju občnega

zbora. Eden izmed njih ima vlogo predsednika, ki ga izvolijo navzoči člani društva na občnem zboru

istočasno ob volitvah tega organa. Volilna komisija opravlja naloge v zvezi z volitvami in imenovanji, ki

so v pristojnosti občnega zbora.
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11. člen

Zapisnik piše zapisnikar, ki so ga izvolili člani občnega zbora.

12. člen

Zapisnik overita dva izvoljena overitelja.

DELO OBČNEGA ZBORA

13. člen

Delo občnega zbora vodi delovno predsedstvo v skladu z dnevnim redom, ki so ga sprejeli navzoči

člani društva na predlog predsedstva.

14. člen

Občni zbor lahko predlagani dnevni red zasedanja spremeni, zoži ali razširi, če sami udeleženci iz

upravičenih razlogov sprejmejo tako odločitev.

15. člen

Predsednik delovnega predsedstva je odgovoren za nemoten,  zakonit  in  demokratičen potek dela

občnega zbora in delovnih organov občnega zbora.

16. člen

Vsi  člani  društva,  navzoči  na  občnem  zboru,  imajo  pravico  sodelovati  v  razpravah  ali  zahtevati

pojasnila  o določenih  vprašanjih  ter  zahtevati,  da se njihovi  predlogi  in  mišljenja,  ki  niso sprejeti,

vnesejo v zapisnik.

Ostali udeleženci občnega zbora lahko ob soglasju delovnega predsedstva sodelujejo v razpravi.

17. člen

Vsak udeleženec občnega zbora se mora v razpravi držati dnevnega reda in lahko razpravlja le o temi,

ki je v skladu z obravnavano problematiko dnevnega reda.

18. člen

Če se udeleženec v razpravi oddalji od teme dnevnega reda ali če je njegova razprava predolga ali ni

vsebinska, ga je dolžan predsednik delovnega predsedstva na to opozoriti.  Če opozorjeni tega ne

upošteva, mu lahko predsednik delovnega predsedstva tudi odvzame besedo.

3



19. člen

Glasujejo  lahko  le  tisti  udeleženci  zasedanja  občnega  zbora,  za  katere  je  verifikacijska  komisija

ugotovila,  da  imajo  to  pravico.  Tako  lahko  glasujejo  samo člani  društva,  drugi  navzoči  pa  lahko

razpravljajo, nimajo pa glasovalne pravice.

20. člen

Predsednik delovnega predsedstva usmerja razpravo v skladu z dnevnim redom, skrbi, da se sklepi in

predlogi pravilno oblikujejo in vnesejo v zapisnik. Če predsednik delovnega predsedstva ugotovi, da je

obravnavana točka dnevnega reda dovolj razjasnjena, lahko preide na sklepanje, če je to potrebno,

oziroma preide na naslednjo točko dnevnega reda.

21. člen

Občni zbor lahko imenuje komisijo za sestavo sklepov ali  pa za to pooblasti predsedstvo, če je to

potrebno ter določi rok, do kdaj morajo biti sklepi izdelani.

VOLITVE V ORGANE DRUŠTVA

22. člen

Volitve članov predsedstva, nadzornega odbora in disciplinske komisije so javne, razen če občni zbor

po postopku, določenem v 5. členu tega poslovnika odloči, da so tajne, in se glede na predhodno

dogovorjen  in  izveden  sistem  evidentiranja  kandidatov  za  te  organe  opravijo  z  glasovanjem  o

sprejemu t.i. zaprte liste kandidatov.

Volitve predsednika in podpredsednika so javne, razen če občni zbor po postopku, določenem v 5.

členu tega poslovnika odloči,  da so tajne. Tajne volitve se opravijo na način, da se udeležencem

občnega  zbora  predajo  glasovnice,  kar  potrdijo  s  svojim  podpisom na  seznamu udeležencev.  V

primeru, da imamo za posamezno funkcijo predsednika ali podpredsednika več kandidatov, se voli

tako,  da se obkroži  številka pred imenom kandidata,  za katerega so se odločili  volivci.  Če volivci

obkrožijo številko pred več kandidati, nič ne obkrožijo ali označijo glasovnico na kak drugačen način,

se smatra glasovnica za neveljavno.

V primeru, ko imamo za posamezno funkcijo samo enega kandidata se v primeru tajnega glasovanja

pod njegovim imenom obkroži »za« ali »proti«. Vse glasovnice, iz katerih ni razvidna jasna volja na ta

način izražene odločitve volivcev se smatrajo za neveljavne.

23. člen

Predsednik volilne komisije pred izvedbo volitev obrazloži navzočim članom način glasovanja. Volilna

komisija  izvede  glasovanje,  prešteje  oddane glasovnice  in  ugotovi  izid  volitev.  Predsednik  volilne
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komisije o izidu volitev predloži občnemu zboru volilno poročilo. Volilno poročilo v pisni obliki podpišejo

vsi člani volilne komisije. 

ZAPISNIK

24. člen

V zapisnik se vnaša sklepe, predloge in druge podatke, ki so pomembni za zasedanje občnega zbora.

Če posamezni član zahteva, da se v zapisnik vnesejo njegovi predlogi, priporočila ali stališča, mora te

tudi  oblikovati.  Predsednik  delovnega  predsedstva  mora  posamezna  stališča,  sklepe  ali  druge

pomembne  dogodke  z  zasedanja  občnega  zbora  v  zapisnik  jasno  narekovati.  Zapisnik  podpiše

zapisnikar, overita pa ga dva overitelja, ki ju je izvolil občni zbor.

25. člen

Rokopis zapisnika, ev. magnetofonski zapis ali drug material o delu občnega zbora se hrani, dokler

zapisnik občnega zbora predsedstvo društva na svojem prvem zasedanju ne potrdi.

KONČNE DOLOČBE

26. člen

Ta  poslovnik  stopi  v  veljavo  takoj,  ko  ga  sprejmejo  z  večino  glasov  navzoči  člani  društva  dne

19.6.2020 v  Moškanjcih,  uporablja pa se tudi  za vsa redna ali  izredna zasedanja  občnega zbora

društva v mandatnem obdobju 2020 - 2024

V Moškanjcih, dne 19.6.2020

Predsednik Aerokluba Ptuj  

                                                                                                                                Aleksander  Čuš     
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