
Na podlagi 29.in 31. člena statuta je skupščine Združenja multiple skleroze , dne 14.06.2016, 
sprejela naslednje  spremembe in dopolnitve Poslovnika o delovanju podružnic, ki v čistopisu 
glasi:1 
 

                                                                          
POSLOVNIK O DELOVANU PODRUŽNIC 

 
 
 
 

1. člen 
(ustanovitev) 

 
O ustanovitvi in ukinjanju podružnic sklepa skupščina združenja v skladu s statutom. 
Podružnice se ustanovijo na predlog izvršnega odbora ali občnega zbora sedanje 
podružnice, ki se želi razdeliti. 
 
 

2. člen  
(teritorialno območje) 

 
Podružnica teritorialno zajema praviloma več občin, ki so med seboj zaokrožena, geografsko 
povezana prometno ali zdravstveno. 
 
 

3. člen 
(naloge podružnice) 

  
V podružnici se opravljajo vse tiste naloge in dejavnosti združenja, ki jih je možno bolje in 
kvalitetneje izvajati na lokalni ravni, zlasti pa za: 
- organiziranje izvajanja tedenske kontinuirane rehabilitacije, 
- organiziranje izvajanja občasne pomoči na domu, 
- organiziranje izvajanja programov za samostojno ter neodvisno življenje, 
- organiziranje izvajanja programov preprečevanja in odpravljanja psiho socialnih stisk, 
- organiziranje športnih, rekreacijskih, kulturnih in drugih prireditev, 
- druge naloge po priporočilu ali sklepih skupščine oz. predsedstva. 

 
 

4. člen 
(sklic in vodenje občnega zbora) 

 
Občni zbor skliče predsednik podružnice. 
Vodi jo predsednik sam ali delovni predsednik, ki ga predlaga predsednik. 
Občni zbor se skliče  pisno z vabili, ki morajo biti članom posredovana vsaj 14 dni pred 
občnim zborom.  
Iz vabila mora biti razviden dnevni red.   
 
 
 
 
 
 

1spremembe in dopolnitve se nanašajo:  na pristojni organ sprejejmanja akta, na  naziv akta, na člen 6, člen 7, člen, in  člen 16 

 



5.člen 
(občni zbor)  

 
Občni zbor podružnice se organizira  v prvi polovici leta, a najkasneje do konca meseca 
maja.  
Občni zbor veljavno sklepa, če je prisotna vsaj polovica članov. Če ni prisotna polovica 
članov, zbor lahko prične z delom po polurnem čakanju, če je prisotna vsaj petina članov. 
O delu občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik, zapisnikar in dva 
overovatelja.  
Izvodu zapisnika, ki se ga pošlje na sedež združenja, je priložena originalna lista 
udeležencev občnega zbora. 

 
 

6. člen 
 (žig in njegova uporaba) 

 
Podružnice imajo svoj žig, ki je okrogle oblike premera 32mm. Ob robu žiga je besedilo: 
Združenje multiple skleroze Slovenije, v sredini pa je izpisano ime podružnice.  
Žig uporablja samo predsednik podružnice za namene opredeljene v  tem poslovniku. 
 
 

7. člen 
(vodenje podružnice) 

 
Delo podružnice vodi največ 5 članski odbor podružnce, ki ga sestavljajo: predsednik 
podružnice, namestnik predsednika podružnice, ki je hkrati tudi poverjenik ali športni 
referent, poverjeniki in športni referent. 
 
Predsednik podružnice in namestnik predsednika podružnice sta lahko samo redna člana 
ZMSS. 
 
Predsednika podružnice predlaga občni zbor podružnice, potrdi pa ga skupščina ZMSS za 
dobo štirih let, z možnostjo ponovne izvolitve. Če skupščina ZMSS predlaganega 
predsednika podružnice ne potrdi, imenuje vršilca dolžnosti predsednika podružnice. 
 
Za uspešno vodenje in delo v podružnici, za zadovoljevanje specifičnih potreb članov in 
predstavljanja njihove problematike odboru podružnice ali institucijam, kjer član živi, izbere 
predsednik podružnice iz članov podružnice namestnika predsednika podružnice, 
poverjenike in referenta za šport po potrebi, glede na število članov podružnice in prostorsko 
razsežnost. Za svoje delo so odgovorni občnemu zboru podružnice, izvršnemu odboru 
ZMSS in skupščini ZMSS. 
 
Kandidata za predsednika predlagajo na občnem zboru podružnice in ga predlagajo 
skupščini ZMSS v potrditev za dobo štirih let z možnostjo relekcije. Namestnika predsednika 
in referenta za šport, pa občni zbor na predlog predlaganega predsednika podružnice potrdi.  
 
Odbor sprejme sklepe na svojih sejah. Odbor je sklepčen, če je prisotna večina njegovih 
članov. Odločitev je veljavno sprejeta, če je zanjo glasovala večina prisotnih članov. 
Za svoje delo so odgovorni občnemu zboru, izvršnemu odboru združenja in skupščini 
združenja. 
 
 
 
 
 



8.člen 
(predsednik) 

 
Naloge: 
 
-predseduje podružnici in  odboru podružnice 
-sklicuje občni zbor in seje  odbora 
-predstavlja podružnico v javnosti 
-koordinira delo poverjenikov in referentov 

 
Odgovarja: 
-za izvajanje sklepov občnega zbora in  odbora podružnice 
-za pripravo posebnih socialnih programov podružnice 
-za izvrševanje nalog, sprejetih na skupščini ZSMS in na izvršnem odboru. 
-za izvajanje sprejetih programov dela v podružnici 
-za porabo finančnih sredstev v podružnici 
 
V primeru zadržanosti ga nadomešča namestnik predsednika. 
 
 

9. člen 
                                                                (poverjenik)  

 
V podružnici se imenujejo poverjeniki. Njihova naloga je zlasti: 

- Delo s člani podružnice, za katerega je zadolžen poverjenik 
- Obisk novo včlanjenih 
- Obisk težko gibljivih članov, ter predstavitev njihove problematike UO podružnice 
- Sodelovanje z CSD, RK in drugimi institucijami 

 
Poverjenik si na podlagi seznama članov področja, ki ga pokriva pripravi letni načrt dela, ki 
zajema program obiskov, program stikov z drugimi osebami, program stikov z organizacijami, 
ki lahko pomagajo članom, program pomoči članom na domu  in ostale naloge po usmeritvah 
odbora podružnice, izvršnega odbora ZSMS in kolegija predsednikov podružnic. 
 
V kolikor poverjenik v tekočem letu ne opravi nobenega obiska članov brez opravičenih 
razlogov, se ga razreši in se ga lahko nadomesti z novim poverjenikom. 
 

 
10. člen 

(referent za šport) 
 

Referent za šport spodbuja športno aktivnost v podružnici. 
Športne dejavnosti, ki se organizirajo v podružnici, so tekmovalne in rekreaktivne. 
Referent za šport skrbi za udeležbo športnikov podružnice na državnih prvenstvih združenja. 
Na tekmovanje se uvrstijo praviloma tekmovalci, ki so dosegli najboljše rezultate na izbirnih 
tekmah v podružnici.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. člen 
 (obiski članov) 

 
Poverjenik obišče vsakega novo sprejetega člana in ga seznani z osnovnimi pravicami in 
dolžnostmi, ter se seznani z njegovimi razmerami (zdravstvenimi, družinskimi, socialnimi, 
ipd.). 
Poverjenik naj bi obiskal vse težje prizadete in socialno ogrožene člane vsaj dvakrat letno.  
Poverjenik mora oceniti, kdaj bo obiskal člana, da bo obisk uspešen. Pomemben je  razgovor 
s samim članom in tudi z ostalimi člani gospodinjstva, kjer član živi. 
O svojem obisku poverjenik napiše poročilo s katerim seznani predsednika podružnice in 
združenje. V poročilu povdari probleme člana, probleme katere mu je pomagal rešiti, kot tudi 
tiste, za katere potrebuje član dodatno pomoč. 
 
 

12. člen 
 (stiki z drugimi osebami ali organizacijami) 

  
Za celovitejšo obravnavo pomoči našim članom mora poverjenik vzpostaviti stike s člani 
njegove družine, sosedi ali sostanovalci. Vsi ti lahko veliko pripomorejo k boljšemu počutju 
člana. 
Poverjenik  naj se povezuje za reševanje socialnih in drugih težav člana tudi z 
organizacijami, ki tako pomoč nudijo (Rdeči križ, Karitas, skupine za samopomoč, centri za 
socialno delo...). 
Poverjenik se naj povezuje  s krajevnimi zdravstvenimi zavodi, izvajalci rehabilitacijskih 
storitev, krajevnimi zdravilišči in podobnimi ustanovami, ki lahko pomagajo pri reševanju 
specifičnih težav. 
 

 
13.člen 

 (finančno poslovanje) 
 

Podružnica ni pravna oseba. Za izvajanje nalog se ji lahko z letnim planom združenja določi 
letni obseg dovoljene porabe. 
Vsa finančna opravila opravlja za podružnice strokovna služba združenja. O prihodkih, ki jih 
zbere podružnica in o odhodkih se vodi evidenca po podružnicah. Predsedniki podružnic so  
obveščeni o stanju ob koncu vsakega tromesečja  do konca naslednjega meseca. 
 

 
14.člen 

 (pridobivanje sredstev) 
 

Podružnice pridobivajo sredstva od občin in od donatorjev, ki so podjetja, ustanove ali 
posamezniki. 
Izvršni odbor združenja z letnim programom določi odstotek tako zbranih sredstev, ki jih 
podružnice porabijo po svojem planu dela. 
Izvršni odbor združenja z letnim programom določi, katere aktivnosti podružnic se financirajo 
iz skupnih sredstev združenja. 
 

 
 
 
 
 
 
 



15.člen 
(pokrivanje stroškov) 

 
Predsednik, namestnik predsednika, poverjeniki, in referent imajo pravico do pokritja 
materialnih stroškov, ki nastanejo pri njihovem delu v skladu s sprejetimi sklepi pristojnega 
organa. 
Za opravljene obiske se ob izdelanem poročilu o obisku pripravi obračun stroškov. 
Pisarna podružnice ali predsednik imajo določene stroške administracije, razmnoževanja, 
telefona, pošte, najemnine prostorov in podobno. Praviloma se ti stroški krijejo ali povrnejo 
na podlagi računov ali polletnih obračunov iz skupnih sredstev združenja, predvsem pa iz 
sredstev občin, ki jih podružnica pokriva. Iz tega vira se krijejo tudi potni stroški (kilometrina) 
udeležbe na sestanku podružnice in sicer za največ 3 sestanke odbora v koledarskem letu 
za tiste člane odbora, ki so od kraja sestanka oddaljeni več kot 30 km v eno smer. 
Stroški nastali izven letnega programa združenja,  stroški priprav in izvedbe izbirnih tekem v 
podružnicah ali športna srečanja podružnic, so strošek podružnic, ki se krijejo iz sredstev, s 
katerimi razpolagajo podružnice same .  

 
 

16.člen 
(veljavnost poslovnika) 

 
Spremembe in dopolnitve tega  poslovnika  začnejo veljati, ko jiih  sprejme skupščina 
združenja. 
S sprejetjem tega poslovnika preneha velajti pravilnik o delovanju podružnic, ki ga je sprejelo 
predsedstvo ZMSS dne 14.02.2010.  
Sprejeti poslovnik se posreduje podružnicam v osmih dneh po njegovem sprejetju. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ljubljana,14.06.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                       Predsednik združenja MS Slovenije 

Alojz Ješelnik  
 
 
 


