POSLOVNIK O DELU IZVRŠNEGA ODBORA AKADEMSKEGA VATERPOLSKEGA KLUBA KRANJ
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Izvršni odbor (v nadaljevanju: IO) je izvršilno operativni organ Akademskega vaterpolskega kluba Kranj (v
nadaljevanju: klub).
2. člen
IO je stalno delovno telo klub, ki izvaja program kluba in sklepe občnega zbora.
3. člen
Člane IO izvolijo člani na občnem zboru. Izvršni odbor ima od 9 do 19 članov.
4. člen
S tem poslovnikom se ureja delo IO kluba.
II. NALOGE IZVRŠNEGA ODBORA
5. člen
Naloge IO so :
• opravlja funkcijo vodenja postopkov evidentiranja kandidatov v organe kluba;
• sprejema program dela in skrbi za njegovo realizacijo;
• sprejema finančni načrt;
• pripravi zaključni račun;
• vodi finančne zadeve kluba v skladu s Pravilnikom o finančnem poslovanju kluba;
• spremlja evidenco članstva;
• imenuje častne člane kluba;
• sprejema pravilnike in poslovnike kluba;
• sklepa in odloča o spremembi pogodbe o povezovanju kluba v Zvezo;
• odloča o premičnem premoženju kluba.

III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI IZVRŠNEGA ODBORA
6. člen
Člani IO imajo pravico in dolžnost :
• sodelovati na sejah IO;
• sprejemati vabilo z eventualnim gradivom in zapisnikom zadnje seje IO;
• do razprav, pobud in predlogov sklepov v posameznih točkah dnevnega reda;
• predlagati dodatne točke v dnevnem redu seje IO;
• prenos informacij s seje IO v svojo delovno sredino.

7. člen
Za svoje delovanje v IO so lahko člani nagrajeni v višini, ki jo predlaga predsednik kluba.
8. člen
Člani IO imajo pravico do povračila potnih in drugih stroškov za opravljanje dejavnosti kluba, ki so v interesu
kluba in stroke, ter za udeležbo na strokovnih izpopolnjevanjih in izobraževanjih. Odločitev sprejme IO.

IV. SEJE IZVRŠNEGA ODBORA
9. člen
Delo IO je javno. Na sejo IO so poleg članov IO lahko vabljeni voljeni predsedniki komisij in predsednik
razsodišča oziroma ostali člani klub glede na obravnavano problematiko.
10. člen
Seje so lahko redne, izredne ali korespondenčne.
11. člen
Sejo IO vodi predsednik oziroma podpredsednik.
12. člen
Seja IO je lahko sklicana na pobudo predsednika kluba, na zahtevo ene tretjine članov IO ali na zahtevo
nadzornega odbora.
13. člen
Obvezna točka dnevnega reda seje je potrditev zapisnika prejšnje seje in pregled realizacije sklepov.
Preveri se prisotnost članov in potrdi sklepčnost na seji. Potrdi se predlagani dnevni red seje IO.
V. SPREJEMANJE ODLOČITEV
14. člen
Pri delu se upošteva načelo javnosti, odločitve se sprejemajo z usklajevanjem. Odločitve se sprejemajo z
javnim glasovanjem.
Javno glasovanje poteka z dvigom rok. Člani se opredelijo, kdo je »ZA« ali »PROTI« predlogu sklepa.
15. člen
Predlagani sklepi se sprejemajo z večino glasov prisotnih članov. Vabljeni člani kluba nimajo glasovalne
pravice.
16. člen
V kolikor predlagani sklep ni sprejet, se njegova vsebina ponovno obravnava na naslednji seji IO. V tem
času je potrebno pridobiti dodatna strokovna, pravna ali druga mnenja za pojasnitev. Čas za pridobitev
dodatnih mnenj ne sme trajati dlje kot do naslednje seje IO.

VI. ZAPISNIK SEJE
17. člen
O delu na sejah IO se zapisuje zapisnik. Zapisnik zapisuje predsednik, sekretar ali oseba, ki jo določi
predsednik.
18. člen
Zapisnik obsega naslednje podatke:
- datum, čas in kraj seje;
- prisotnost na seji;
- dnevni red seje;
- vsebina obravnavanih tem dnevnega reda;
- podani predlogi, ki so bili v razpravah;
- sprejeti sklepi;
- izidi odločanja predlaganih sklepov;
- čas zaključka seje;
- podpis zapisnikarja seje;
- podpis predsednika, ki je vodil sejo IO.
19. člen
Sklepi seje IO se številčijo z zaporedno številko sklepa.
20. člen
Izvirni zapisnik seje IO in gradivo se arhivira na sedežu kluba.
21. člen
V zapisnikih seje IO se lahko vnese izjava posameznega člana v kolikor se le-ta ne strinja z vsebino
sprejetega sklepa.
22. člen
Člani IO prejmejo zapisnik zadnje seje v roku štirinajstih dni po seji. Zapisnik seje se lahko posreduje v
elektronski obliki.
23. člen
IO je dolžan na podlagi pismenih vprašanj ali pobud podati pismeni odgovor v dogovorjenem roku.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Poslovnik o delu IO Akademskega vaterpolskega kluba Triglav Kranj začne veljati naslednji dan po sprejetju
na občnem zboru kluba.

