NOVO:
Na podlagi 22.a člena Pravil o delu in organizaciji Turističnega društva Bohinj (št. ………….. z
dne …………..) je občni zbor Turističnega društva Bohinj, dne ………………, sprejel

POSLOVNIK O DELU OBČNEGA ZBORA TURISTIČNEGA DRUŠTVA BOHINJ
1. člen
Ta poslovnik določa delo na občnem zboru Turističnega društva Bohinj.
2. člen
Delo občnega zbora je javno. Javnost dela je zagotovljena s tem, da so vsa gradiva, potrebna
za njegovo odločanje, dostopna članom društva.
3. člen
Za zagotavljanje javnosti dela občnega zbora sta odgovorna predsednik in vodja strokovne
službe Turističnega društva Bohinj.
4. člen
O sklicu občnega zbora morajo biti člani obveščeni najmanj osem dni pred dnevom občnega
zbora. Vabila se pošljejo tudi vabljenim gostom in organizacijam, ki se jih vabi na občni zbor.
5. člen
Predsednik društva prične sejo občnega zbora in jo vodi do izvolitve delovnega predsedstva.
Če je predsednik odsoten, prične sejo podpredsednik društva.
6. člen
Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica vseh članov društva.
Če ob napovedani uri občni zbor ni sklepčen, je pričetek občnega zbora preložen za pol ure,
ko se veljavno sklepa v skladu z dnevnim redom, če je prisotnih najmanj 10% vseh rednih
članov društva z glasovalno pravico, ki so na dan pred datumom občnega zbora veljavno
vpisani v knjigo članov, kar se ugotovi z vpogledom v knjigo članov. Za ugotavljanje prisotnosti
članov na občnem zboru je pristojna verifikacijska komisija.

7. člen
Predsednik društva predlaga izvolitev organov občnega zbora: delovno predsedstvo,
verifikacijsko komisijo, dva overitelja zapisnika in zapisnikarja. Delovno predsedstvo
sestavljajo predsednik in dva člana. Po izvolitvi organov občnega zbora, vodi sejo predsednik

delovnega predsedstva. Predsednik delovnega predsedstva predlaga dnevni red ter vpraša,
če so kakšni predlogi za razširitev dnevnega reda. V kolikor so predlagane spremembe oz.
razširitev dnevnega reda, občni zbor najprej glasuje o novih predlogih, nato da dnevni red na
glasovanje.
8. člen
Ker so volitve po Pravilih društva lahko javne ali tajne, mora delovni predsednik z javnim
glasovanjem ugotoviti kakšne bodo.
Če se člani z večino glasov odločijo za tajno glasovanje, je potrebno izvoliti volilno komisijo,
če pa je glasovanje javno, ugotavlja izid glasovanja delovni predsednik. Način javnega
glasovanja se izvede z dvigom rok.
NOVO:
Volitve predsednika, članov upravnega, nadzornega odbora in disciplinskega razsodišča se
izvedejo v skladu s Pravili o volitvah iz 22.a člena Pravil o delu in organizaciji Turističnega
društva Bohinj (št. ……………z dne …..).
Volitve organov TD Bohinj iz prejšnjega odstavka vodi in izvaja volilna komisija, ki jo na predlog
upravnega odbora imenuje občni zbor.
Volilno komisijo sestavljajo predsednik in štirje člani.
9. člen
Član društva lahko razpravlja o vsaki točki dnevnega reda. Razpravljavci lahko razpravljajo
samo o vprašanjih, ki so na dnevnem redu seje, razen če občni zbor na predlog članov razširi
dnevni red.
Razpravljavec lahko po posamezni točki dnevnega reda praviloma razpravlja samo enkrat.
Posamezna razprava lahko traja največ pet minut. Če je o posamezni točki več razpravljavcev,
lahko delovni predsednik omeji razpravo na največ dve minuti. Če se razpravljavec po dveh
opozorilih ne drži dnevnega reda, mu delovni predsednik lahko odvzame besedo. Delovni
predsednik zaključi razpravo, ko ugotovi, da ni več razpravljavcev.
10. člen
Če je več točk dnevnega reda občnega zbora med seboj povezanih, lahko občni zbor sprejeme
sklep, da poteka skupna razprava o vseh točkah dnevnega reda.
11. člen
Delovni predsednik lahko sejo občnega zbora tudi prekine in odloči, kje in kdaj se bo
nadaljevala. Delovni predsednik lahko prekine občni zbor, če ugotovi, da ta ni več sklepčen,
zaradi potrebnega odmora, zato, da se opravijo morebitna posvetovanja in v drugih primerih,
ko občni zbor tako sklene.
12. člen
Občni zbor odloča z večino glasov vseh prisotnih članov, razen če ni s Pravili društva ali
zakonom drugače določeno.
13. člen

Član ima pravico pred glasovanjem pojasniti svoje stališče v petih minutah in tudi to, kako bo
glasoval.
14. člen
Pred glasovanjem mora delovni predsednik natančno oblikovati predlog sklepa. Če je o
posameznem vprašanju več predlogov, gre na glasovanje vsak predlog posebej. Sprejet je
predlog, ki je dobil največ glasov. Glasovanje o sklepih je javno in se izvede z dvigom rok.
15. člen
Na volilni skupščini, ki je vsake štiri leta, so na temelju določil Pravil društva voljeni: predsednik,
člani Upravnega odbora, člani nadzornega odbora ter člani disciplinskega razsodišča.
NOVO: Na volilnem občnem zboru, ki je vsake štiri leta, so na temelju določil Pravil društva
voljeni: predsednik, člani Upravnega odbora, člani nadzornega odbora ter člani disciplinskega
razsodišča.

16. člen
V kolikor se za voljene funkcije v Turističnem društvu Bohinj predlogi oblikujejo neposredno na
občnem zboru, mora predlagatelj za svoj predlog zbrati najmanj 15 podpisov.

17. člen
Če je za posamezno voljeno funkcijo za organe društva predlaganih več kandidatov, je izvoljen
tisti kandidat, ki prejme največ glasov. V primeru, da za predsednika društva kandidirata dva
ali več kandidatov in vsak od kandidatov prejme enako število glasov, je potrebno volitve
ponoviti. V primeru, da je za člane upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinskega
razsodišča predlaganih več kandidatov, kot jih po Pravilih društva štejejo ti organi, so izvoljeni
tisti kandidati, ki prejmejo po padajočem vrstnem redu več glasov.
16. člen
Če kandidat za predsednika Turističnega društva Bohinj ni izvoljen, mora občni zbor določiti
v.d. predsedujočega Turističnega društva Bohinj. Če predsednik Turistične društva Bohinj na
redni skupščini ni bil izvoljen, je potrebno v šestih mesecih sklicati izredni občni zbor in
ponovno voliti predsednika.
17. člen
O poteku občnega zbora mora biti sestavljen zapisnik.
Zapisnik podpišejo:
• delovni predsednik
• dva overitelja zapisnika
• zapisnikar.
18. člen

Vsak član ima pravico dati pisne pripombe k zapisniku seje občnega zbora. Pripombe pošljejo
upravnemu odboru Turističnega društva Bohinj. Upravni odbor obravnava pripombe in o njih
zavzame stališče ter o tem obvesti predlagatelja.
19. člen
Izvirni zapisnik je hranjen v arhivu strokovne službe Turističnega društva Bohinj in je trajne
vrednosti. Za hrambo in arhiviranje skrbi strokovna služba Turističnega društva Bohinj.
20. člen
Ta poslovnik začne veljati, ko ga sprejme občni zbor Turističnega društva Bohinj.
NOVO: Te spremembe in dopolnitve Poslovnika občnega zbora začnejo veljati, ko jih sprejme
občni zbor Turističnega društva Bohinj.
Strokovna služba v 15. dneh po sprejemu teh sprememb in dopolnitev Poslovnika o delu
občnega zbora pripravi čistopis tega poslovnika in ga objavi na spletni strani TD Bohinj.

Številka:
Datum:

Bohinjska Bistrica, …………………..

Podpis predsednika delovnega predsedstva:

