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 I. SPLOŠNE  DOLOČBE 
 1. člen 
Občni zbor JADRALNEGA KLUBA ODISEJ otvori predsednik Izvršnega odbora JADRALNEGA KLUBA ODISEJ in 
predlaga izvolitev delovnega predsedstva. 
 
 2. člen 
Delovno predsedstvo sestavljajo trije člani, enega od njih se izvoli za predsednika delovnega predsedstva. 
 
 3. člen 
Pred prehodom na dnevni red se izvolijo organi Občnega zbora: 

§ zapisnikar, 
§ dva overitelja zapisnika, 
§ verifikacijska komisija. 

 
 4. člen 
Člani organov Občnega zbora morajo biti člani kluba s pravico glasovanja. 
 
 5. člen 
Organi Občnega zbora in delovna telesa, ki jih Občni zbor ustanovi po potrebi, naj bi praviloma šteli od 3 do 5 članov. 
 
 6. člen 
Verifikacijska komisija ugotavlja številčno prisotnost članov kluba in sklepčnost Občnega zbora, ter o tem poda poročilo.  
 
 7. člen 
Delo Občnega zbora je javno. Javnost dela se zagotavlja: 

§ z objavljanjem vabil, zapisnikov in drugih pomembnih pisanj za delo članov na oglasni deski, klubski 
spletni strani, ali na kakšen drugi način, 

§ z neposrednim posredovanjem informacij članom ali zainteresiranim. 
Po potrebi sodelujejo na sejah Občnega zbora tudi predstavniki sredstev javnega obveščanja. 
 
 8. člen 
Občni zbor je sklepčen, če je prisotno število članov, kot je določeno s PRAVILI JADRALNEGA KLUBA ODISEJ.  
 
 9. člen 
Na Občnem zboru lahko razpravljajo člani kluba, Izvršnega odbora, Nadzornega odbora, Regatnega odbora, 
Disciplinskega odbora, s strani sklicatelja Občnega zbora vabljene osebe, ter osebe, ki jim to dovoli delovno 
predsedstvo. 
 
 10. člen 
Oseba, ki želi govoriti, lahko to stori šele, ko ji to dovoli predsedujoči. 
Delovno predsedstvo lahko sklene, da se razprava po posameznih točkah odvija po predhodni prijavi. V tem primeru 
predsedujoči daje besedo po vrstnem redu prijav. 
 
 11. člen 
Govornik lahko govori le o vprašanju, ki je na dnevnem redu. V kolikor govornik od tega odstopi, ima predsedujoči 
pravico, da ga na to opozori in mu vzame besedo. 
V primeru nesoglasja odloča Občni zbor. 
 
 12. člen 
V kolikor govornik naknadno zaprosi za besedo, da bi popravil svoj prejšnji govor, ki je bil netočen ali nejasen in je zato 
prišlo do nesporazumov, mu predsedujoči to lahko dovoli. 
 
 13. člen 
Načeloma lahko ena oseba govori le enkrat o eni točki dnevnega reda, izvzemši poročevalce za posamezne točke in 
poročevalce odborov ali komisij.  
Izjemoma lahko predsedujoči dovoli govoriti isti osebi večkrat, toda pod pogojem, da ji omeji čas govora.  
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Na predlog delovnega predsedstva lahko Občni zbor, preden se preide na razpravo, omeji čas govora posameznih 
govornikov, s predhodno najavo časovne omejitve. 
 
 
 II. OBRAVNAVANJE PREDLOGOV IN NAČIN GLASOVANJA 
 14. člen 
Vsak član kluba in vsak organ kluba lahko poda predlog v zvezi z dnevnim redom in ta predlog se mora vnesti v dnevni 
red. Taki obrazloženi predlogi se morajo dostaviti Izvršnemu odboru najmanj 1 teden pred Občnim zborom, razen če 
Občni zbor ne sklene drugače. 
 
 15. člen 
Predlog Pravil kluba, oziroma predloge o njihovi spremembi in dopolnitvi lahko podajo Izvršni odbor kluba in člani kluba. 
Predlogi za spremembe in dopolnitve Pravil kluba in drugih splošnih klubskih aktov se morajo dostaviti Izvršnemu 
odboru kluba najmanj 30 dni pred Občnim zborom. Izvršni odbor poda članstvu predlagane spremembe in dopolnitve v 
obravnavo. 
 
 16. člen 
Obravnava predloga Pravil kluba in splošnih aktov, oziroma njihovih sprememb in dopolnitev se začne s poročilom in 
obrazložitvijo pripravljavca. Obravnava je končana, ko so govorili vsi, ki so dobili besedo. 
V času razprave lahko člani dostavijo delovnemu predsedstvu pisna dopolnila na spremembe Pravil kluba in splošnih 
aktov kluba. Dopolnila lahko dostavljajo dokler predlog ni dan na glasovanje. 
Če Občni zbor dopolnila sprejme, potem le - te postanejo del Pravil kluba, oziroma klubskih aktov. 
Načeloma se glasuje le enkrat za predlog v celoti, če ni predlaganih nobenih dopolnil, sprememb in  variant. V tem 
primeru se glasuje za vsak člen predloga posebej. 
 
 17. člen 
Tekst Pravil kluba in klubskih aktov, oziroma tekst njihovih dopolnil in sprememb se bere le v primeru, ko to zahteva 
absolutna večina prisotnih članov kluba. 
 
 18. člen 
O načinu glasovanja odloča Občni zbor v skladu s Pravili kluba. Glasovanje je lahko javno ali tajno. Vsak član kluba ima 
1 glas. 
 
 19. člen 
Javno se glasuje z dviganjem rok ali posamično. Pri posamičnem glasovanju člani kluba po vrsti povedo svoje ime in 
glasujejo "ZA", "PROTI", ali "VZDRŽIM SE". 
 
 20. člen 
Pri glasovanju, kjer je več vzdržanih glasov od glasov "ZA" ali "PROTI", se glasovanje po dodatni razpravi ponovi brez 
upoštevanja vzdržanih glasov. 
 
 
 III. VOLITVE FUNKCIONARJEV IN ČLANOV ORGANOV KLUBA 
 21. člen 
Pred prehodom na volitve se izvoli volilna komisija. 
 
 22. člen 
Delovno predsedstvo sklepa o tem, ali bo predlagalo izvolitev volilne komisije na začetku Občnega zbora, ali 
neposredno pred točko dnevnega reda, ki predvideva volitve. 
 
 23. člen 
V primeru javnega glasovanja predsedujoči sproti ugotavlja izid volitev. V primeru tajnega glasovanja predsedujoči objavi 
izid volitev šele na podlagi pisnega poročila volilne komisije, ki ga podpišejo vsi člani komisije. 
Volilni materiali se morajo shraniti, prav tako pa tudi vsi ostali materiali z Občnega zbora. 
 IV. PROŠNJE  IN  PRITOŽBE 
 24. člen 
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Občni zbor razpravlja le o prošnjah in pritožbah, ki jih je prejel preko Izvršnega odbora. 
Občni zbor sprejema dokončne odločitve o prošnjah in pritožbah. Po potrebi se za to lahko sestavi posebna komisija. 
 
 
 V. VZDRŽEVANJE  REDA 
 25. člen 
V primeru kršitve reda na Občnem zboru se udeležencem lahko izrečejo naslednje kazni: 

§ opomin k redu, 
§ opomin k redu, ki se vnese v zapisnik, 
§ odvzem besede, 
§ izključitev iz seje Občnega zbora. 

Prve tri kazni izreče predsedujoči, kazen pod četrto alineo pa Občni zbor na predlog delovnega predsedstva. 
 
 26. člen 
Z opominom k redu bo kaznovan udeleženec Občnega zbora, ki s svojim govorjenjem ali vedenjem na seji Občnega 
zbora krši red, predpise tega poslovnika ali pravila dostojnega obnašanja. 
Z opominom, ki se vpiše v zapisnik, bo kaznovan udeleženec seje Občnega zbora, ki je že bil opominjan. 
Udeleženec seje Občnega zbora, ki s svojim govorjenjem ali vedenjem krši red in je bil že kaznovan z opominom, ki je 
bil vpisan v zapisnik, ali ga je predsedujoči že opomnil, bo kaznovan z odvzemom besede. 
Udeleženec seje Občnega zbora, ki s svojim vedenjem ovira delo Občnega zbora, tako da pride do prekinitve dela, bo 
kaznovan z izključitvijo s te seje Občnega zbora. 
 
 27. člen 
Če je na Občnem zboru poleg članov kluba in oseb s posvetovalno pravico prisotna tudi javnost, ki pa moti delo, lahko 
delovno predsedstvo odloči, da se s seje Občnega zbora izključijo posamezniki ali javnost v celoti. 
 
 
 VI.    OSTALE  DOLOČBE 
 28. člen 
O poteku seje Občnega zbora se vodi zapisnik (lahko tudi v obliki avtoriziranih beležk), ki pa mora biti v roku 8 dni po 
zaključku seje Občnega zbora natipkan v obliki zapisnika in overjen s strani obeh izvoljenih overiteljev zapisnika. 
Zapisnik je potrebno dostaviti Izvršnemu odboru kluba, ta pa mora potem z njim seznaniti člane kluba. 
 
 30. člen 
Ta poslovnik Občnega zbora je bil sprejet na rednem letnem Občnem zboru JADRALNEGA KLUBA ODISEJ dne 
17.11.2005 in začne veljati od sprejetja na Občnem zboru. 
 
 
 
Predsednik kluba: Datum: Sekretar kluba: 
 17.11.2005 
_________________________  _________________________  
Andrej Planinc  Matjaž Zaletel 


