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Po statutu mora biti vsebina Volilne skupščine sledeča: 

Predsedni SZGH predlaga delovno predsedstvo, zapisnikarja in verifikacijsko komisijo  v sestavi (glej 
spodaj) 

Izvolitev delovnega predsedstva: D Majc  ( predsednik) , A. Zafošnik, J. Grosek (overovitelja zapisnika) 

Zapisnikarja: N. Zidar, B. Ilijevec 

Verifikacijska komisija, ki preveri finančno poročilo za obdobje zadnjih štirih let: Z. Kikec, R. Šibli 

Glasovanje 1 

Delovno predsedstvo prevzame vodenje skupščine  

 

1. Poročilo predsednika za obdobje 2018-2021 (S. Potrč) 
2. Poročilo zakladnika za obdobje 2018-2021 (B. Tepeš) 
3. Poročilo o delu sekcije mladih gastroenterologov za obdobje 2018-2021 (K. Tepeš) 
4. Poročilo verifikacijske komisije (Z. Kikec) 

Razprava in glasovanje. S tem se predsedniku in predsedstvu podeli razrešnica za obdobje 2018-2021.  

Glasovanje  2 

Predsednik SZGH predlaga: 

− Predlog za prvega podpredsednika / president elect (A. Tomažič).  

- Člani Strokovnega sveta ( člani predsedstva in vsi predstojniki gastroenteroloških in kirurških 
oddelkov bolnic. Poleg njih pa še predstavnik pediatrov gastroenterologov, patologov, 
rentgenologov, onkologov, onkologov radioterapevtov. , po potrebi pa še predstavnik združenja 
sester in tehnikov v endoskopiji, stoma terapevtov, varuh bolnikovih pravic in predstavniki civilne 
družbe )  

- Člani Nadzornega odbora (D. Rumpf, M. Petrič, T. Jagrič)    
- Člani Častnega  razsodišča (J. Grosek, N Arslani, M. Hazabent) 

 

Razprava in glasovanje.  Glasovanje 3 

 

Zapisnikarja pripravita poročilo o skupščini, overovitelja zapisnika ga podpišeta. 

 

Bodoči predsednik SZGH ( M Stefanovič ): nagovor in zahvala prejšnjemu predsedniku 
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