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XIII.  3 Nadzorni odbor Društva 
  

37.  člen 
(definicija NO) 

  
NO je nadzorni organ Društva. NO nadzoruje delo UO, delo članov UO in delo članov Društva. 
  
NO in člani NO so za svoje delo odgovorni Skupščini Društva. 
  

38.  člen 
(naloge pristojnosti NO) 

  
NO je pristojen, da: 
-    nadzoruje porabo in pridobivanje finančnih sredstev Društva, nadzoruje finančno in 

materialno poslovanje Društva in nadzoruje premoženje Društva; 
-     nadzoruje in ocenjuje namembnost, gospodarnost in učinkovitost pridobivanja in porabe 

finančnih sredstev Društva oziroma samo finančno in materialno poslovanje Društva; 
-     nadzira izpolnjevanje dolžnosti članov Društva in članov organov Društva; 
-     nadzoruje delo organov Društva in članov organov Društva; 
-     o svojem delu in ugotovitvah poroča UO in Skupščini Društva; 
-     predlaga sklic izrednega zasedanja Skupščine Društva; 
-     opravlja druge naloge in dejavnosti, ki izhajajo iz tega Statuta in drugih aktov Društva; 
-     opravlja nadzor nad izvajanjem postopkov in ukrepov, določenim s Pravilnikom o varovanju 

osebnih podatkov. 
  
NO ima pravico vpogleda v poslovne knjige Društva in vse ostale dokumente in listine Društva 
v smislu izvajanja pristojnosti NO. 

39.  člen 
(sestava NO) 

 
NO sestavljajo do 3 redni člani Društva, izvoljeni na zasedanju Skupščine Društva. 
  
Člani NO nato na ustanovni seji NO izmed sebe izvolijo predsednika NO. Ustanovna seja NO 
mora biti najkasneje 14 dni po nastopu funkcije NO. NO do izvolitve predsednika NO vodi 
najstarejši član NO. 
  

40.  člen 
(kandidiranje za člana NO) 

 
Za člana NO lahko kandidirajo vsi redni člani Društva, vendar vsak posamezni redni član 
Društva le za eno funkcijo v enem mandatu. 
  
Mandat članov NO traja 1 leto, na isto funkcijo pa so lahko izvoljeni največ trikrat. 
  
Član Društva, ki je bil v preteklosti disciplinsko razrešen s katerekoli funkcije v Društvu, ne 
more kandidirati za nobeno funkcijo v NO. 
 

41.  člen 
(seje NO) 

  



NO o zadevah, ki izhajajo iz tega Statuta, odloča na sejah. Ustanovno sejo NO skliče 
najstarejši član NO, ostale seje NO pa sklicuje predsednik NO po potrebi, vendar vsaj dvakrat 
letno. 
  
V primerih, ko gre za zavarovanje poslovne ali druge tajnosti, se lahko seje NO udeležijo samo 
člani NO. O zaprtosti seje odloči NO s sklepom na sami seji. 
  
Na sejah NO se piše zapisnik. Zapisnik podpišeta predsednik NO oziroma in zapisnikar. 
  

42.  člen 
(sklepčnost NO) 

  
NO je sklepčen, če so ob pričetku seje NO prisotni vsi člani  NO. V nadaljevanju seje NO je 
le-ta sklepčen, če so ves čas seje NO prisotni vsi člani NO. 
  
NO vse svoje odločitve sprejema s sklepi, ki jih praviloma sprejema z navadno večino. 
Posamezni sklep NO je z navadno večino sprejet, če zanj glasujeta vsaj dva člana NO. V 
primeru izenačenega števila glasov odloča glas predsednika NO. 
  
Glasovanje o sklepih NO je javno. 
  

43.  člen 
(poslovnik NO) 

 
NO sprejme Poslovnik NO, s katerim podrobno opredeli način sklica sej, vrste in potek sej, 
časovne roke, način sprejemanja odločitev, razporeditev nalog članov NO in podobno. 
 


