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Na podlagi 19. člena statuta Društva za kronično vnetno črevesno bolezen, je bil na 
skupščini dne  26.01.2007 sprejet naslednji 
 
 

P O S L O V N I K  O  D E L U  R E D N E  S K U P Š Č I N E 
Društva za kronično vnetno črevesno bolezen  

 
 

 
1. člen 

 
Skupščino sklicuje izvršni odbor enkrat letno.  
 
Sklicanje skupščine mora biti objavljeno z dnevnim redom najmanj 8 (osem) dni pred 
dnevom, za katerega je bila sklicana. 
 

2. člen 
 
Skupščina društva je najvišji organ društva in voli druge organe društva. Skupščino 
sestavljajo vsi člani društva. Delo skupščine je javno in mu lahko prisostvujejo tudi 
drugi, vendar nimajo pravice glasovanja ali odločanja, če niso člani. 
 
Vsak član ima pravico razpravljati in predlagati sklepe o vseh obravnavanih točkah 
dnevnega reda. Posamezna razprava lahko traja največ 5 (pet) minut, replika pa 2 
(dve) minuti. Izjemoma lahko skupščina dovoli podaljšanje razprave.  
 

3. člen 
 
Skupščina deluje po tem poslovniku, ki ga sama sprejme ali sprejetega spreminja oz. 
dopolnjuje na predlog izvršnega odbora. 
 

4. člen 
 
Skupščina opravlja naslednje naloge:  

- sklepa o dnevnem redu svojih zasedanj, 
- razpravlja o problematiki invalidov, oseb s kronično vnetno črevesno boleznijo, 
- ocenjuje delo društva in sklepa o organizaciji in nalogah društva, 
- razpravlja o finančnem in delovnem področju predsednika, izvršnega odbora, 

nadzornega odbora in ostalih organov društva za preteklo obdobje, 
- sklepa o letnem načrtu za prihodnje leto in potrjuje letno poročilo za minulo 

leto, 
- voli predstavnike v organe društva, člane izvršnega odbora, nadzornega 

odbora, disciplinske komisije, predsednika in podpredsednika društva, tajnika 
in blagajnika društva ter odloča o načinih volitev oz. glasovanj, 

- odloča o ustanovitvi stalnih komisij oz. odborov, 
- sprejema in spreminja statut društva ter druge splošne akte društva, 
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- voli oz. imenuje predstavnike društva v organe organizacij, kjer ima društvo 
svoja zastopniška mesta oz. pooblašča izvršni odbor ali zastopnika, da to 
storijo v njenem imenu, 

- odloča o pritožbah proti sklepom izvršnega odbora, 
- opravlja druge naloge, ki so splošnega in skupnega pomena za delovanje 

društva, 
- določa višino in način plačevanja članarine, 
- odloča o nakupu in prodaji nepremičnin, 
- odloča o ustanavljanju invalidskega podjetja, zavoda, ustanove ali druge 

oblike organizirane skrbi za invalide, osebe s kronično vnetno črevesno 
boleznijo v skladu z zakoni in predpisi in odloča o njihovem kapitalskem 
vložku, 

- odloča o vseh vprašanjih, od katerih je neposredno ali posredno odvisen 
obstoj društva, 

- opravlja vlogo arbitra v sporih med organi društva, 
- dokončno odloča o izključitvah članov, po predhodnih izvedenih postopkih 

disciplinske komisije in izvršnega odbora, 
- podeljuje naziv častnega člana, 
- odloča o pripojitvi oz. spojitvi z drugimi društvi, 
- sklepa o prenehanju delovanja društva. 

 
5. člen 

 
Skupščina je sklepčna, če je prisotnih več kot polovica članov oz. po odložitvi 
zasedanja za 30 (trideset) minut, če je prisotnih najmanj 10 (deset) članov in je bilo 
predhodno ugotovljeno, da so bili vsi člani vabljeni. 
 
Prisotnost članov na seji skupščine ugotavlja verifikacijska komisija in o tem poroča 
skupščini. 
 
Sklepi skupščine so veljavni, če je skupščina sklepčna in se če zanje odloči večina 
navzočih članov. 
Glasovanje je javno. Člani lahko z navadno večino odločijo na samem zasedanju o 
tajnem načinu glasovanja. Volitve organov so tajne, po sklepu skupščine so lahko 
tudi javne. 
Posamezni predlogi članov za uvrstitev njihovega predloga na dnevni red skupščine, 
če so v skladu s pristojnostjo skupščine, morajo biti v pisni obliki poslani izvršnemu 
odboru najmanj 15 (petnajst) dni pred sklicem skupščine. 
 
Delo skupščine vodi na samem zasedanju izvoljeno delovno predsedstvo, do njegove 
izvolitve pa predsednik društva. O delu skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpišejo 
predsedujoči, zapisnikar in dva overitelja. 
 
 

6. člen 
 
Skupščina deluje po predloženem in sprejetem dnevnem redu, ki so ga člani prejeli z 
vabilom na sejo skupščine. 
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Vsak član skupščine lahko predlaga dopolnitev dnevnega reda. O dopolnitvi 
dnevnega reda sklepa skupščina. 
 

7. člen 
 
Za nemoten potek seje skupščine, skupščina izvoli: 

- tričlansko delovno predsedstvo, 
- zapisnikarja, 
- dva overitelja zapisnika, 
- tričlansko verifikacijsko komisijo. 

 
8. člen 

 
Na skupščini se izvoli tričlanska komisija za izvedbo volitev v organe društva. 
Izvedejo se volitve v organe društva. 
 

9. člen 
 
Volitve v organe društva opravi komisija za volitve. Člani skupščine izvolijo naslednje 
organe društva: 

- predsednico, predsednika društva, 
- podpredsednico, podpredsednika društva, 
- člane izvršnega odbora društva, 
- člane nadzornega odbora društva, 
- disciplinsko komisijo društva. 

 
10. člen 

 
Volitve v organe društva so tajne. Člani skupščine volijo organe društva z ločenimi 
volilnimi glasovnicami različnih barv za posamezne organe tako, da obkrožijo številko 
pred imenom kandidata, za katerega hoče glasovati. Volilne glasovnice, ki niso temu 
ustrezno označene, se izloči kot neveljavne. Člani skupščine volilne glasovnice oddajo 
v glasovalno skrinjo. 
 

11. člen 
 
Če skupščina odloči drugače, so lahko volitve tudi javne. O tem skupščina sprejme 
sklep in se izvedejo javne volitve. 
 

12. člen 
 
Po opravljenem volilnem postopku delovni predsednik skupščine odredi odmor. 
 
Po odmoru skupščina nadaljuje z delom po sprejetem dnevnem redu. Volilna komisija 
poroča o poteku rezultatov in volitev. Delovni predsednik skupščine razglasi rezultat 
volitev. Izvršni odbor in nadzorni odbor se sestaneta v roku 14 dni po seji skupščine 
društva, da se konstituirata. 
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13. člen 

 
O poteku skupščine se piše zapisnik. Zapisnik potrdita izvoljena overitelja zapisnika.  
 

14. člen 
 
Ta poslovnik je bil sprejet na skupščini članov Društva za kronično vnetno črevesno 
bolezen, dne 26.01.2007 in velja od dneva njegovega sprejema dalje. 
 
 
Maribor, 26.01.2007 
 

   Predsednica Društva za kronično vnetno črevesno bolezen: 
                          Nataša Golob-Krajnc 


