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Na podlagi 22. člena Statuta Regionalnega kluba IPA za Pomurje je občni zbor društva na izredni seji, dne 19.06.1998 sprejel


P O S L O V N I K

O DELU UPRAVNEGA ODBORA DRUŠTVA


I. Konstituiranje upravnega odbora

1. člen

Upravni odbor (v nadaljevanju UO) se konstituira na svoji prvi seji po izvolitvi članov na občnem zboru društva.                 

Na prvi seji se na predlog predsednika društva (v nadaljevanju predsednika) izvolita izmed članov UO tajnik in blagajnik društva.

Na predlog predsednika se lahko tudi drugim članom UO določijo konkretne zadolžitve.

Na konstitutivno sejo se povabijo tudi novi izvoljeni člani nadzornega odbora in disciplinske komisije. Povabijo se tudi  člani prejšnjega UO in drugih organov. Na konstitutivni seji se opravi primopredaja premoženja, arhivov, blagajne in tekočih poslov od prejšnjega upravnega odbora.

II. Sklic seje upravnega odbora

2. člen

Seje UO sklicuje predsednik (23/5 Statuta) oziroma v njegovi odsotnosti podpredsednik.

Seje se sklicujejo periodično kot redne seje ali pa zaradi rešitve nujnega vprašanja kot izredne seje.

3. člen

Predsednik vabi na sejo člane UO z vabilom, ki se članom UO pošlje po pošti ali elektronskem mediju.

Vabilo se pošilja tudi predsedniku nadzornega odbora (26/3 Statuta).

Na sejo UO se lahko vabijo tudi drugi člani društva ali nečlani, če je njihova prisotnost potrebna pri obravnavi posamezne točke dnevnega reda.


III. Seja upravnega odbora

4. člen

Sejo UO vodi predsednik oziroma v njegovi odsotnosti podpredsednik.

Seja je sklepčna če je navzočih 9 članov UO (23/5 Statuta). Če seja ni sklepčna se glede na nujnost obravnavanih zadev skliče nova seja s tem, da za prisotne člane UO ni potrebno pošiljati novih vabil.

5. člen

Zapisnik seje piše zapisnikar, v njegovi odsotnosti pa član UO, ki se ga za posamezno sejo posebej določi.

Zapisnik se napiše po končani seji in se pošlje vsem članom UO in nadzornemu svetu.

6. člen

Tajnik društva vodi arhiv zapisnikov sej in drugih dokumentov društva z predpisanim načinom pisarniškega poslovanja in ga na koncu mandata preda novo izvoljenemu tajniku z zapisnikom. Način poslovanja z pošto določi upravni odbor s sklepom.

Blagajnik vodi arhiv društva, ki se nanaša na poslovanje blagajnika.


7. člen

Predsednik v uvodu najprej ugotovi prisotnost in s tem sklepčnost in nato predlaga dnevni red seje.

Vsak član UO lahko predlaga razširitev ali črtanje posamezne točke dnevnega reda. O tem predlogu odloča UO z glasovanjem.

8. člen

Pri obravnavi posameznih točk dnevnega reda predsednik uvodoma poda materijo točke. Predsednik lahko prepusti podajo materije članu UO ali drugi osebi, ki je s tem namenom vabljena na sejo UO.

Nato se o podani materiji izjasnijo ostali člani UO, ki želijo besedo.

Po končani obravnavi, da predsednik predlog sklepa ali mnenja na glasovanje, če je o materiji potrebno odločati.

9. člen

UO odloča o posameznih vprašanjih s sklepi. Če UO o zadevi ne more odločiti s sklepom lahko sprejme mnenje o materiji.

Vse sprejete odločitve UO se vpišejo v zapisnik seje.

10. člen

O sprejetih odločitvah, ki se neposredno nanašajo na člane društva, se člane društva seznanja z obvestili prek elektronskega medija ali po pošti, ki se izobesijo na oglasni deski posamezne organizacijske enote. Upokojene člane društva se obvešča po pošti.

11. člen

O posameznih bistvenih vprašanjih za obstoj in delovanje društva (sprememba Statuta, sprejem aktov društva itd.) se pred sprejemom odločitve na UO oziroma pred sprejemom predloga akta za sprejem na občnem zboru, razpiše javna obravnava.

Sprejete pripombe in mnenja obravnava UO in se do njih opredeli.

11.a člen

V primeru nujnosti odločanja upravnega odbora lahko predsednik društva oziroma podpredsednik skliče korespodenčno sejo upravnega odbora.

Seja se skliče na način, da se vsem članom upravnega odbora po elektronski pošti pošlje gradivo in predlog sklepa/ov. Odločitev/ve je sprejeta, če je pozitivno odgovorila potrebna večina članov upravnega odbora. Odgovori članov in predlog seje skupaj se štejejo kot zapisnik seje in sprejeti sklepi.

IV. Delovna telesa upravnega odbora

12. člen

UO lahko za posamezno področje dela ali za rešitev drugega vprašanja ustanovi komisijo (23/3‑9 Statuta).

Predsednik predlaga predsednika in člane posamezne komisije.

13. člen

Člane in predsednika posamezne komisije imenuje  UO s sklepom s katerim določi komisiji tudi delovno področje oziroma naloge. 

Komisija o svojem delu ali opravljeni nalogi poroča UO.

14. člen

Člani komisije so lahko člani UO, drugi člani društva ali nečlani.

Predsednik komisije je član UO.


V. Sprejem v članstvo društva

15. člen

UO obravnava prošnje za sprejem v članstvo društva na prvi seji po sprejemu prošnje.

Kriterije za zavrnitev v sprejem članstva oblikuje UO s sklepom za čas svojega mandata.

16. člen

O prošnji za podelitev častnega članstva v društvu (13/1 Statuta) odloča UO na prvi seji po sprejemu prošnje. 

Predlog za potrditev odločitve za častnega člana se da na dnevni red prve redne seje občnega zbora.

UO izdela kriterije za sprejem častnega člana in jih sprejme s sklepom za čas trajanja svojega mandata.

VI. Črtanje s seznama članov

17. člen

Če po poročilu blagajnika UO ugotovi, da posamezni član, kljub opominu, ni plačal članarine (20/2 Statuta) UO sprejme sklep o črtanju člana iz društva.

V pismenem opominu za plačilo članarine mora biti navedena posledica iz 1. odstavka tega člena.

VII. Izključitev člana iz društva

18. člen

Ko prejme UO pravnomočno odločbo disciplinske komisije, da je posamezni član izključen iz društva, sprejme sklep o črtanju iz članstva za tega člana.

VIII. Prehodne in končne določbe

19. člen

Ta poslovnik sprejme občni zbor društva na redni ali izredni seji.

Spremembe ali dopolnitve tega poslovnika lahko predlaga UO, nadzorni odbor, predsednik društva ali 10 % članov društva.

Do predlogov za spremembe in dopolnitve tega poslovnika, če jih ne predlaga UO, se mora opredeliti UO in jih skupaj s svojim mnenjem poslati v odločitev občnemu zboru.

20. člen

Ta poslovnik prične veljati z dnem sprejema na občnem zboru.

Spremembe in dopolnitve pričnejo veljati z dnem sprejema na občnem zboru, če občni zbor ne določi drugače.



21. člen

Original poslovnika se skupaj z zapisnikom občnega zbora o sprejemu, ter vse njegove spremembe in dopolnitve, hrani pri Statutu in je dokument trajne vrednosti. 


V Murski Soboti, dne 19.06.1998


Predsednik društva
 Milan HORVAT

Spremembe poslovnika so pričele veljati na dna 10.10.2008 po sprejemu na občnem zboru društva.

                                            predsednik Regionalnega kluba IPA za Pomurje
                                                                            Drago RIBAŠ

