POSLOVNIK O DELU OBČNEGA ZBORA
DRUŠTVA UPOKOJENCEV GROSUPLJE
1. člen
S tem poslovnikom se ureja potek in način dela Občnega zbora društva upokojencev
Grosuplje.
2. člen
Občni zbor sklepa veljavno, če je prisotnih več kot polovica vseh članov, oz. prekine
sejo 30 minut in je po ponovnem začetku sklepčen, če je prisotnih najmanj 50 članov.
3. člen
Občnemu zboru lahko prisostvujejo vabljeni predstavniki in gostje, ki so zainteresirani
za delo in razvoj društva, nimajo pa pravice glasovanja.
4. člen
Občni zbor začne predsednik Društva upokojencev Grosuplje, kateri pozdravi vse
navzoče in predlaga izvolitev delovnega predsedstva. Delovno predsedstvo
sestavljajo predsednik, dva člana in zapisnikar ter dva overovatelja zapisnika.
5. člen
Po izvolitvi delovnega predsedstva, predsednik delovnega predsedstva predloži v
obravnavo in sprejem ta Poslovnik. Po sprejetju Poslovnika predloži dnevni red za
delo Občnega zbora. Po sprejetju dnevnega reda Občnega zbora se izvoli tričlansko
verifikacijsko komisijo.
6. člen
Občnemu zboru se predstavijo naslednja poročila: o delu društva, finančno poročilo,
poročilo nadzornega odbora, poročilo častnega razsodišča in verifikacijske komisije.
7. člen
Po podanem poročilu verifikacijske komisije, ki ugotavlja sklepčnost Občnega zbora,
prisotnih mora biti najmanj 50 članov (po prekiniti seje občnega zbora za 30 minut)
sledi razprava o poročilih. Vsak, ki se priglasi k razpravi se predstavi. Razprave
smejo trajati največ pet minut, razprave trajajo dokler se ne zvrstijo vsi, ki so se k
razpravi priglasili.
8. člen
Ko je razprava o posamezni točki dnevnega reda zaključena, zbor glasuje.
Zbor sprejema sklepe, razen v primerih, določenih v Pravilih društva, z večino
navzočih članov, ki imajo pravico odločanja. Glasuje se javno, tako da člani izrazijo
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sklepu ugotavlja delovno predsedstvo.
Če je za posamezno vprašanje podanih več predlogov sklepov, zbor najprej odloča o
predlogu, ki ga je predlagal upravni odbor društva ali predsednik društva, nato pa po
vrstnem redu predlogov sklepov, podanih v razpravi.
9. člen
Zadnja točka dnevnega reda seje zbora je »vprašanja in predlogi«.
Vprašanja in predloge, na katere člani društva upokojencev niso dobili odgovorov na
seji, je dolžan upravni odbor obravnavati na prvi seji in o načinu njihove rešitve
pisno obvestiti tiste, ki so vprašanja in predloge izpostavili.
10. člen
O delu zbora zapisnikar napiše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega
predsedstva zbora, oba overitelja in zapisnikar.
V zapisniku se označi čas in kraj seje zbora, število prisotnih članov društva,
udeležbo vabljenih gostov, dnevni red seje, izvoljene organa zbora, povzetek
razprave pri posameznih točkah dnevnega reda, sprejete sklepe in dokumente, ki so
priloženi zapisniku.
11. člen
Postopek volitev organov Društva upokojencev Grosuplje na zboru vodi
predsedstvo v sodelovanju z volilno komisijo, ki jo zastopa njen predsednik.
Volilna komisija po 15-dnevnem roku od objave razpisa volitev in poziva k prijavi
kandidatov za člane organov društva, zbere predloge kandidatov vseh
upravičenih predlagateljev s pisnimi soglasji kandidatov in na svoji seji sestavi
predlog enotne kandidatne liste po abecednem zaporedju za vsak organ društva
ločeno listo.
Na kandidatnih listah mora biti navedenih najmanj toliko kandidatov, kolikor
članov posameznega organa se voli.
Volilna komisija vodi zapisnik seje.
Predlog kandidatne liste se objavi na oglasni deski in spletni strani najmanj 7 dni
pred datumom volilnega Občnega zbora.
Na volilnem občnem zboru člani volijo kandidate v organe društva po
predloženem predlogu kandidatne liste.
Člani glasujejo o vsakem predlaganem kandidatu na posamezni listi po vrstnem
redu kot je vpisan na kandidatni listi ali o enotni kandidatni listi, če se tako odločijo
na občnem zboru.
Postopek glasovanja vodi volilna komisija, o delu komisije se piše zapisnik.
Volitve so praviloma javne, z dvigom rok.
Če se člani društva odločijo na Občnem zboru z večino navzočih članov za tajno
glasovanje, volilna komisija pripravi glasovnice (kandidati so vpisani po enakem
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tajnega glasovanja.
Na posamezni kandidatni listi so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največ glasov.
Če je na zadnjem mestu več kandidatov z enakim številom, se med njimi opravi
žreb.
Izid glasovanja se objavi na oglasi deski in spletni strani društva.
12. člen
Ta Poslovnik stopi v veljavo takoj, ko ga sprejme Občni zbor.

Grosuplje,

Predsednik delovnega predsedstva

