
Moškanjci 95A, 2272 Gorišnica
Telefon: +386(0) 2 74 08 302 

matična št. 5163315000 
davčna št. SI 26103869

Občni zbor Aerokluba Ptuj,  je na podlagi 24. člena Statuta Aeroklub Ptuj,  dne 19.6.2020

sprejel naslednji 

POSLOVNIK O DELU POSLOVNIK O DELU 

PREDSEDSTVA AEROKLUBA PTUJPREDSEDSTVA AEROKLUBA PTUJ

 

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem poslovnikom se ureja delo Predsedstva Aerokluba Ptuj (v nadaljevanju predsedstva), zlasti pa

pravice in dolžnosti  članov predsedstva,  sklicevanje,  vodenje ter potek sej,  sprejemanje odločitev,

vzdrževanje reda na sejah, pisanje zapisnikov in drugo.

O vprašanjih, ki niso urejena s tem poslovnikom, njihova razrešitev pa je nujna za normalno delo

predsedstva, se člani predsedstva sporazumejo na seji predsedstva.

2. člen

Delo predsedstva je javno. Javnost se lahko omeji ali izključi le, če tako sklene predsedstvo v primeru,

da je potrebno v skladu z zakonom zagotoviti tajnost podatkov oziroma zadev, o katerih se razpravlja.

3. člen

Predsedstvo opravlja svoje delo na sejah. Predsednik sklicuje seje predsedstva po potrebi. Seje so

lahko redne, izredne in korespodenčne.

Sejo  predsedstva  mora  sklicati  predsednik  tudi  na  zahtevo  tretjine  članov  predsedstva  in  drugih

organov društva opredeljenih v 28. členu statuta.

Vabilo  in  gradivo  za  redno  sejo  mora  biti  dostavljeno  članom predsedstva  vsaj  sedem dni  pred

datumom seje,  v pisni obliki po pošti, lahko pa tudi po elektronski pošti.

1



4. člen

Konstituiranje predsedstva, volitve članov v predsedstvo, njegove naloge in pristojnosti so določene v

Statutu Aerokluba Ptuj (v nadaljevanju društva) v členih 24 do 32. 

5. člen

Član predsedstva ne more biti klican na odgovornost zaradi mnenja, izjave ali glasu, ki ga je dal v

zvezi z opravljanjem funkcije.

PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV PREDSEDSTVA

6. člen

Člani predsedstva imajo pravico in dolžnost prisostvovati sejam predsedstva, predlagati dopolnitve in

spremembe dnevnega reda, odločati o zadevah, ki so na dnevnem redu ter opravljati druge naloge, za

katere jih je zadolžilo predsedstvo skladno z določbami zakonov, statuta ali drugega akta društva.

7. člen

Člani predsedstva imajo pravico postaviti predsedstvu, predsedniku, upravniku društva, vodji letalske

šole, ostalim organom društva in njihovim članom, vprašanja, pobude in predloge, ki se nanašajo na

delo predsedstva, na delo društva ter na predloge odločitev, ki bi jih naj sprejelo predsedstvo.

8. člen

Član predsedstva je dolžan varovati tajnost. O tem, katero gradivo ali podatek velja za tajnost, se

odloči na predlog predsednika. To gradivo mora imeti oznako, da je tajno.

DELO PREDSEDSTVA

Delo predsednika predsedstva

9. člen

Predsednik predsedstva (v nadaljevanju predsednik) skrbi za nemoteno delo predsedstva društva.

V ta namen:

1. daje iniciative za razpravljanje o določenih vprašanjih in predlaga dnevni red seje

2. skrbi za pripravo sej predsedstva

3. sklicuje seje predsedstva in jih vodi

4. usklajuje delo predsedstva z drugimi organi društva

5. podpisuje splošne akte in druge pisne dokumente odločitev, ki jih sprejema predsedstvo
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6. opravlja  druge  naloge,  določene  s  statutom,  tem  poslovnikom  in  drugimi  splošnimi  akti

društva.

10. člen

V odsotnosti predsednika opravlja njegove naloge podpredsednik društva.

Priprave na sejo

11. člen

Predlagatelj  dnevnega  reda  oziroma  posamezne  točke  dnevnega  reda  seje  predsedstva  mora

pripraviti pisno gradivo za obravnavo na seji predsedstva s kratko pisno obrazložitvijo in predlogom

odločitve.

Ugovori, mnenja, predlogi in stališča, pritožbe in drugi dopisi, naslovljeni na predsedstvo, se zbirajo pri

upravniku društva, za obravnavo na predsedstvu pa jih obdela predsednik.

12. člen

Predlagatelj  točke  dnevnega  reda  seje  predsedstva  ali  član  društva,  ki  ga  določi  predsednik  ali

predsednik sam, mora na seji predsedstva obrazložiti predlog, ki ga je podal in predlagati predsedstvu

v sprejem odločitev.

Potek seje

13. člen

Sejo predsedstva vodi predsednik, če je ta zadržan, vodi sejo podpredsednik. 

Če je zadržan tudi podpredsednik, vodi sejo predsedstva član, ki ga na sami seji določi predsedstvo.

14. člen

Ob pričetku seje predsednik ugotovi sklepčnost in odsotnost članov.

Predsedstvo je sklepčno, če sta prisotni vsaj dve tretjini vseh članov, sklepi pa so veljavni, če zanje

glasuje večina prisotnih članov.

Predsedstvo ne more glasovati o zadevah, ki se večinoma nanašajo na posamezno sekcijo društva,

če na seji ni prisoten član, ki zastopa sekcijo.

Če predsedstvo ni sklepčno, se sejo ponovno skliče v roku 7 dni.
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15. člen

Predsedstvo sprejme dnevni  red z glasovanjem, vsi  vabljeni  pa lahko na začetku seje predlagajo

njegovo dopolnitev ali spremembe.

Pred obravnavo prve točke dnevnega reda obravnavajo in potrdijo člani predsedstva zapisnik prejšnje

seje predsedstva.

16. člen

Ob obravnavi  posamezne  točke  dnevnega  reda  lahko  predsednik  pozove  predlagatelja  ali  člana

društva, ki ga določi predsednik, da poda krajšo obrazložitev in dodatna pojasnila.

17. člen

V razpravi lahko sodelujejo vsi prisotni na seji  predsedstva, v vrstnem redu kakor so se prijavili  k

razpravi in ko jim predsednik da besedo.

18. člen

Član predsedstva, ki želi govoriti o kršitvi poslovnika ali dnevnega reda, dobi besedo takoj, ko zaprosi

zanjo.

Predsednik je dolžan dati pojasnilo glede kršitve poslovnika ali dnevnega reda.

Če član predsedstva ni zadovoljen z danim pojasnilom, o tem odloči predsedstvo.

19. člen

Razpravljalec sme razpravljati le o vprašanjih oziroma zadevah v okviru posamezne točke dnevnega

reda.

Če se razpravljalec oddalji od vprašanja, ki se obravnava, ga predsednik opozori naj se drži dnevnega

reda.

Če se razpravljalec na opozorilo ne odzove, mu lahko predsednik odvzame besedo.

O morebitnem ugovoru razpravljalca odloča predsedstvo.

20. člen

Predsednik skrbi, da razpravljalca nihče ne ovira pri razpravi oziroma govoru.
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Predsedstvo lahko odloči, da sme posamezni razpravljalec razpravljati o istem vprašanju le enkrat,

lahko pa trajanje posamezne razprave časovno omeji.

21. člen

Predsednik zaključi razpravo, ko ugotovi, da za razpravo ni več prijavljenih razpravljalcev.

Predsedstvo  lahko  na  predlog  predsednika  ali  posameznega  člana  sklene,  da  se  razprava  o

posameznem vprašanju iz dnevnega reda konča tudi prej,  preden o tem razpravljajo vsi prijavljeni

razpravljalci, če je vprašanje dovolj razčiščeno, da je zrelo za odločanje.

22. člen

Predsedstvo lahko razpravo o posameznem vprašanju prekine, če se pokaže, da je za odločanje o

predlogu potrebno dobiti nove podatke ali dopolniti gradivo za razpravo.

23. člen

Predsedstvo lahko odloči,  da bo razpravljalo  o  dveh ali  več točkah dnevnega reda skupaj,  če je

vsebina točk dnevnega reda med seboj povezana.

Glasovanje  o  predlogih  odločitev po  posameznih  točkah  dnevnega reda,  se  ne glede na  skupno

obravnavanje, opravi ločeno po posameznih točkah.

24. člen

Med tekom razprave lahko predlagatelj odločitve vsak čas umakne svoj predlog.

Ob umiku predloga lahko predsedstvo brez odločitve preide na obravnavo naslednje točke dnevnega

reda ali pa odloči, da se razprava nadaljuje oziroma da se odloči o predlogu.

25. člen

Razprava o predlogu odločitve (o zadevi točke dnevnega reda) se na seji predsedstva konča tako, da

predsedstvo:

• sprejme predlog odločitve v predlagani obliki

• sprejme predlog odločitve z dopolnitvami in spremembami danimi v razpravi

• zavrne predlog v celoti ali ga umakne z dnevnega reda zaradi nadaljnjega preučevanja

• preide na naslednjo točko dnevnega reda, če je predlog umaknjen

• sprejme sklep, da se odločitev o predlogu odloži do naslednje seje sveta
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26. člen

Člani predsedstva na seji odločajo praviloma z javnim glasovanjem.

S tajnim glasovanjem lahko predsedstvo odloča, če tako sklene pred odločanjem o posamezni zadevi

oziroma vprašanju. Predlog za tajno glasovanje lahko podajo predsednik ali najmanj ena tretjina vseh

članov predsedstva. S tajnim glasovanjem lahko predsedstvo odloča o imenovanju in razrešitvah ter v

drugih primerih.

27. člen

Ko so izčrpane vse točke dnevnega reda, predsednik zaključi sejo predsedstva.

Vzdrževanje reda na seji

28. člen

Za red na seji skrbi predsednik. Za kršitve reda se smejo izrekati naslednji ukrepi: opomin, odvzem

besede in odstranitev iz seje.

29. člen

Predsednik izreče opomin razpravljalcu, ki govori, čeprav mu ni dal besede, udeležencu seje, ki seže v

besedo govorniku ali drugače krši red na seji ali določbe tega poslovnika.

Besedo se vzame udeležencu seje, ki s svojo razpravo oziroma govorom krši red in določbe tega

poslovnika, čeprav je bil na isti seji že dvakrat opomnjen.

Če udeleženec seje tudi po odvzemu besede ne preneha kršiti reda in motiti dela na seji ali hudo žali

predsedstvo oziroma prisotne, ga predsedstvo lahko odstrani s seje.

30. člen

Če predsednik ne more ohraniti  reda na seji  z ukrepi iz predhodnih členov tega poslovnika, lahko

prekine sejo.

Če tudi v nadaljevanju seje ni mogoče ohraniti reda, ima predsednik pravico zaključiti sejo.

Korespondenčna seja

31. člen
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V izjemnih primerih, ko to terjajo nepredvidljive okoliščine ali potrebe po takojšnjem sklicu seje, se

lahko seja predsedstva izvede na korespondenčen način.

32. člen

Predsednik se po telefonu ali na drug ustrezen način posvetuje s člani predsedstva in od njih dobi

odgovor.

Vprašanje za korespondenčno sejo oziroma predlagani sklep mora biti jasen in nedvoumen, tako da je

na njega mogoče odgovoriti z “za” ali “proti” ali “vzdržan”.

33. člen

O korespondenčni seji se sestavi zapisnik, v katerega se navede vzrok za izvedbo korespondenčne

seje, postavljeno vprašanje oziroma predlagani sklep in odgovori članov predsedstva oziroma njihovo

glasovanje. Ta zapisnik potrdi predsedstvo na naslednji redni seji.

Zapisniki in sklepi

34. člen

O  delu  na  seji  predsedstva  se  piše  zapisnik.  Zapisnik  vsebuje  podatke  o  poteku  in  delu  seje,

sklepčnosti  oziroma prisotnosti  članov,  dnevnemu redu  seje,  razpravljalcih  in  sprejetih  odločitvah,

izidih glasovanja ter o drugih pomembnih dogajanjih na seji.

Član predsedstva, ki je na seji  izrazil  posebno mnenje, lahko zahteva, naj se bistveni del njegove

izjave vpiše v zapisnik. Z dovoljenjem predsedstva lahko svoje mnenje citira v zapisnik. 

Zapisnik seje piše sekretar predsedstva ali katerikoli član predsedstva določen z glasovanjem na sami

seji.

Zapisnik podpišeta predsednik in sekretar predsedstva oziroma član, ki je pisal zapisnik.

35. člen

Odločitve predsedstva, s katerimi se odloči o pravici, obveznosti, prošnji ali drugi vlogi, naslovljeni na

predsedstvo,  se  v  obliki  pismenega  odpravka  pošljejo  tistim,  na  katere  se  nanašajo  ter  drugim

zainteresiranim. 

36. člen

Odločitve  predsedstva,  protokolirane  v  zapisniku,  se  številčijo  tako,  da  ima  odločitev  številko

zaporedne seje predsedstva ter zaporedno številko točke dnevnega reda.
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KONČNE DOLOČBE

37. člen

Spremembe in dopolnitve tega poslovnika se sprejemajo po postopku, ki velja za sprejem splošnih

aktov društva.

38. člen

Ta poslovnik začne veljati takoj po sprejemu na občnem zboru.

V Moškanjcih, dne 19.6.2020

Predsednik Aerokluba Ptuj  

                                                                                                                                 Aleksander  Čuš     
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