Na podlagi 1. odstavka 17. člena Temeljnega akta Prleškega študentskega kluba je Občni zbor Prleškega
študentskega kluba na rednem občnem zboru Prleškega študentskega kluba, dne 7.11.2020, sprejel

POSLOVNIK OBČNEGA ZBORA
I. SPLOŠNE DOLOČBE
S tem poslovnikom se ureja delovanje Občnega zbora Prleškega študentskega kluba (v nadaljevanju:
Občni zbor.
(1) Delovanje Občnega zbora je javno, razen če ta poslovnik ali Občni zbor ne odloči drugače.
(2) Vsak član Prleškega študentskega kluba (v nadaljevanju: PŠK) lahko predlaga izključitev
javnosti.
(3) Občni zbor PŠK odločitev sprejme z večino glasov navzočih članov.

II. ORGANI OBČNEGA ZBORA
Organi občnega zbora so:
- Delovno predsedstvo Občnega zbora (v nadaljevanju: delovno predsedstvo) v sestavi:
o predsednik Občnega zbora
o zapisnikar Občnega zbora
o dva Overovitelja zapisnika Občnega zbora.
- in Volilna komisija Občnega zbora (v nadaljevanju: volilna komisija).
(1) Delovno predsedstvo Občnega zbora je na predlog Predsednika PŠK izvoljeno, in sicer z večino
navzočih članov.
(2) O kandidatih za delovno predsedstvo se glasuje skupaj. V primeru, da kandidati niso izvoljeni, se
glasuje o posameznih kandidatih. Če kateri od kandidatov ni izbran, lahko vsak član PŠK ustno
predlaga kandidata, o katerem se nato glasuje. Če je za isto mesto predlaganih več kandidatov, je
izvoljen kandidat, ki prejme več glasov. Če dva kandidata prejmeta največje število glasov,
zmagovalca določi Predsednik PŠK.
(3) Naloge delovnega predsedstva so:
- vodi delo Občnega zbora;
- razglaša sklepe in odločitve Občnega zbora in
- odloča o vprašanjih povezanih z vodenjem Občnega zbora.
Volilna komisija svoje delo opravlja v skladu z Volilnim pravilnikom PŠK.
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III. NAČINI IZVEDBE OBČNEGA ZBORA
(1) Kadar običajna izvedba Občnega zbora PŠK ni mogoča, UO PŠK s sprejemom sklepa o razpisu
rednega oziroma izrednega Občnega zbora PŠK odloči, da se Občni zbor PŠK izvede na daljavo,
tako da je zagotovljen zvočni in slikovni prenos iz kraja oziroma krajev, na katerih se nahajajo člani
delovnega predsedstva, v kraj oziroma kraje, na katerih se nahajajo člani PŠK ter obratno
(videokonferenca).
(2) Občni zbor PŠK preko videokonference se izvede s smiselno uporabo določb tega poslovnika.

IV. POTEK OBČNEGA ZBORA
Pred začetkom Občnega zbora se članstvo v PŠK izkaže z veljavno člansko izkaznico ali veljavnim
osebnim dokumentom.
Občni zbor odpre Predsednik, ki:
-

Ugotovi sklepčnost Občnega zbora;
Predlaga kandidate za delovno predsedstvo in
Ugotovi izide glasovanja o izvolitvi delovnega predsedstva.

Po izvolitvi delovnega predsedstva vodenje Občnega zbora prevzame Predsednik delovnega predsedstva
(v nadaljevanju: predsedujoči).
(1) Predsedujoči prebere dnevni red Občnega zbora in z naslednjo točko dnevnega reda nadaljuje z
delom Občnega zbora.
(2) Sklicatelj Občnega zbora dnevni red Občnega zbora pripravi v skladu z 18. členom Temeljnega
akta Prleškega študentskega kluba.
(3) Če je sklicatelj Občnega zbora v skladu z 18. členom Temeljnega akta PŠK s strani članov prejel
predloge za obravnavo, se o teh glasuje. Odločitve se sprejema z večino glasov navzočih članov.
(4) Glasovanje je javno in poteka z dvigom rok.
(5) Predsedujoči predstavi vsebino predloga za obravnavo, na kar ima predlagatelj možnost dodatnih
pojasnil. S pojasnili je predlagatelj omejen na 2 minut na posamezen predlog.
(6) Delovno predsedstvo ugotovi izide glasovanja za posamezen predlog in člane o tem obvesti z
razglasitvijo rezultatov.
(7) Če je število glasov za obravnavo posameznega predloga enako številu proti, o obravnavi predloga
odloči predsedujoči.
(8) Po določitvi dnevnega reda s predlogi v skladu z 18. členom Temeljnega akta predsedujoči
nadaljuje z delom Občnega zbora.

2

Doc ID: a58cc4a406b620e2c733bfd2286ca9fd38bd1fe8

Pri točki, pri kateri se volijo člani UO, člani NDK, vodenje seje prevzame Predsednik Volilne komisije.
Člani se lahko pri posameznih točkah prijavijo k besedi. Prijava poteka ustno predsedujočemu.
Predsedujoči določi vrstni red razpravljalcev, možnost reklike in trajanja razprave.
Predsedujoči lahko razpravljalcem zaradi neprimernega obnašanja, sovražnega govora in ponavljajoče
tematike odvzame besedo ali jih odstrani iz Občnega zbora.
Če se razpravljalec z odvzemom besede, vrstnim redom razprave, možnostjo replike, trajanjem razprave
ali odstranitvijo iz Občnega zbora ne strinja, lahko predlaga, da se o tem glasuje. Odločitev se sprejme
z večino navzočih članov.
Predsedujoči s potekom Občnega zbora nadaljuje dokler niso izčrpane vse točke dnevnega reda.
Predsedujoči po izčrpanem dnevnem redu ugotovi, da je Občni zbor zaključen.

V. ZAPISNIK
(1) O poteku Občnega zbora, rezultatih glasovanja in razpravi se vodi zapisnik.
(2) Zapisnikar Občnega zbora zapisnik sestavi v roki 7 dni po končanem Občnem zboru.
(3) Zapisnik Občnega zbora podpišejo Zapisnikar Občnega zbora in oba Overovitelja zapisnika
Občnega zbora.

VI. KONČNE DOLOČBE
Ta poslovnik začne veljati naslednji dan po tem, ko ga sprejme Občni zbor.
S sprejetjem tega poslovnika prenehajo veljati vsi predhodnik poslovniki.

Ljutomer, 7.11.2020
Mario Zuzzi, predsednik
Prleškega študentskega kluba
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