
P   O   S   L   O   V   N   I   K
O DELU REDNE SKUPŠČINE AMD LENDAVA,

DNE  26.01.2023

1. S tem poslovnikom se določa potek in način dela redne Skupščine AMD Lendava.
Določbe tega poslovnika so obvezne za vse udeležence izredne Skupščine, ki 
poteka, dne 26.01.2023, in dela tako dolgo dokler je predsednik delovnega predsedstva  
ne zaključi.
2. Redno Skupščino AMD Lendava prične predsednik  UO AMD Lendava. 
3. Za izvedbo redne Skupščine se izvoli tri člansko delovno predsedstvo, ki opravi tudi
verifikacijo  prisotnih članov in s tem ugotovitev sklepčnosti  skupščine na podlagi  liste
prisotnih. Glasovalno pravico imajo vsi člani, ki so vpisani na seznamu pridobljenem s
strani AMZS oz. s kartico in dokazilom o zadnjem plačilu članarine.
4. Redna  Skupščina  je  sklepčna  in  veljavno  sklepa,  če  je  prisotnih  polovica  članov
oziroma več kot 10 članov po preteku 15 minut od ure določene za pričetek Skupščine.
5. O poteku redne Skupščine se vodi zapisnik, ki ga vodi zapisnikar in podpišeta dva
izvoljena overitelja zapisnika ter predsednik delovnega predsedstva.
6. Redna  Skupščina  odloča  in  sprejema  sklepe  z  navadno  večino  glasov  prisotnih
članov in sicer javno, z dvigom roke.
7. Pri posamezni točki dnevnega reda se lahko sprejme ustrezen sklep. Sklep je sprejet,
če je zanj glasovalo več kot polovica prisotnih članov. Če sta predlagana dva ali  več
sklepov  na  isto  tematiko  pri  posamezni  točki  dnevnega  reda,  predsedujoči  da  na
glasovanje  vse sklepe  po  vrstnem redu predlaganja.  V tem primeru lahko  vsak član
glasuje  samo enkrat.  Sprejet  je  tisti  sklep,  za  katerega  je  glasovalo  največ  prisotnih
članov.
8. Vprašanja, ki niso urejena s tem poslovnikom, se urejajo v skladu z določili Statuta
AMD Lendava ali redna Skupščina sprejme posebni statutarni sklep.
9. Razrešnica se po obrazložitvi opravi z dvigom roke.
10. Volitve. Volitve predsednika,  člana upravnega odbora in člana nadzornega odbora
bodo javne, z dvigom roke. 
Predlagatelj/i poda/jo predlog za predsednika, člane UO in NO. Predsedujoči da 
predlog/e v razpravo. Po razpravi izvede volitve. Sprejet je tisti predlog, ki je dobil največ 
glasov prisotnih članov. S tem postopkom so izvoljeni predsenik, člani UO in NO.

     11. V primeru, da kdorkoli krši javni red in mir ter s tem onemogoča normalen potek mu 
      predsednik delovnega predsedstva izreče opomin. Če kljub opozorilu ne preneha z 
      motenjem, se ga odstrani iz dvorane.
     12. Predsedujoči, da besedo tudi prisotnim gostom. Prisotni gosti lahko razpravljajo pri 
      posamezni točki, v kolikor ocenijo, da lahko vsebino te točke strokovno pojasnijo ali želijo
     dati svoj prispevek. O tej razpravi se ne glasuje, vzame se na znanje in lahko se z 
     vsebino takšne razprave dopolni posamezni sklep ali sprejme nova ali dopolnjena 
     pobuda.
     13. Predsedujoči lahko zaključi sejo Skupščine takrat, ko je izčrpan dnevni red in se več 
      nihče ne prijavi k razpravi.
     14. Poslovnik prične veljati, ko ga prisotni člani AMD Lendava sprejmejo z večino glasov 
      in velja do sprejema novega poslovnika.


