
 

STRAN 1 

Na podlagi 27. člena statuta Območne obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto je nadzorni 
odbor Območne obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto na svoji 2. redni seji dne 26. 
februarja 2020 sprejel 

 
POSLOVNIK O DELU NADZORNEGA ODBORA  

OBMOČNE OBRTNO-PODJETNIŠKE ZBORNICE NOVO MESTO 
 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

 
1. člen 

 
Ta poslovnik ureja način dela nadzornega odbora Območne obrtno-podjetniške zbornice 
Novo mesto (v nadaljevanju: nadzorni  odbor in zbornica) ter način uresničevanja pravic in 
dolžnosti članov nadzornega odbora (v nadaljevanju: člani) ter druga vprašanja, pomembna 
za delo nadzornega odbora. 
 

2.  člen 
 

Pravice in dolžnosti nadzornega odbora se uresničujejo na način, ki ga določa statut zbornice, 
drugi splošni akti zbornice in ta poslovnik. 
Nadzorni odbor je pri svojem delu neodvisen in deluje v okviru svojih pristojnosti 
samostojno. Nadzorni odbor mora svoje naloge opravljati strokovno, pošteno, vestno in 
nepristransko. 
 

3.  člen 
 

Zaradi usklajevanja in upoštevanja interesov zbornice in zaradi izvajanja nalog nadzorni 
odbor sodeluje s fizičnimi in pravnimi osebami, ki so poslovno vezane na zbornico in 
pripravljene za medsebojno sodelovanje. 
 
Da bi bile dosežene  strokovno najustreznejše rešitve, nadzorni odbor, zlasti njegov 
predsednik, skrbijo, da so v obravnavo in pripravo posameznih gradiv vključene tudi ustrezne 
strokovne službe ali strokovnjaki posamezniki. 
 
 
II. NADZORNI ODBOR 
 

KONSTITUIRANJE IN SESTAVA NADZORNEGA ODBORA 
 

4.člen 
 

Nadzorni odbor je nadzorni organ zbornice in ima predsednika odbora in dva člana. 
Nadzorni  odbor vodi predsednik odbora. 
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Predsednik in člani nadzornega odbora so izvoljeni iz vrst članstva zbornice, vendar pa 
članstvo v nadzornem odboru ni združljivo s funkcijo poslanca v skupščini zbornice ali 
funkcijo člana v upravnem odboru zbornice.  
 
Nadzorni odbor se konstituira na svoji prvi seji. Člani nadzornega odbora na konstitutivni seji 
izmed sebe imenujejo predsednika in podpredsednika. Podpredsednik pomaga predsedniku 
pri njegovem delu in ga nadomešča v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. 
 
Mandatna doba organov zbornice traja štiri leta. Predsednik in člani nadzornega odbora 
opravljajo funkcijo tudi po izteku mandata, dokler niso izpeljane volitve novih članov. 
 
Mandatna doba članu nadzornega odbora preneha:  

• predčasno z odstopom posameznega člana nadzornega odbora,  

• predčasno z razrešitvijo člana nadzornega odbora.  
Razrešitev opravi skupščina zbornice na predlog nadzornega odbora. 
 
 

5. člen 
 

Predsednik zbornice in direktor zbornice sodelujeta na sejah nadzornega odbora po svojem 
položaju. 
 
 
III. DELOVNO PODROČJE NADZORNEGA ODBORA 
 
 

7. člen 
 

Nadzorni  odbor samostojno: 

• nadzoruje izvajanje statuta in drugih splošnih aktov zbornice,  

• nadzoruje uresničevanje pravic in obveznosti članov zbornice,  

• opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem,  

• nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev,  

• nadzoruje finančno-materialno poslovanje zbornice,  

• obravnava pripombe strank v postopku nadzora,   

• daje mnenje v zvezi z zakonito in pravilno porabo sredstev zbornice. 
 

8. člen 
 

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora finančno-materialne porabe v zbornici. 
 
IV. IZVOLITEV NADZORNEGA ODBORA 
 
 

9. člen 
 

Listo možnih kandidatov za člane nadzornega odbora predlaga poslancem skupščine 
predsednik skupščine. 
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Lista  nadzornega odbora se daje na glasovanje poslancem na skupščini. Poslanci skupščine 
imajo možnost: 

• da dajo pripombe in spremenijo sestavo liste, 

• glasujejo o celotni listi. 
 
 

9. člen 
 

Člani nadzornega  odbora so izvoljeni, če je zanje glasovala polovica prisotnih poslancev 
skupščine. 
 
Poslanci skupščine po enakem postopku razrešijo člane nadzornega  odbora. Član 
nadzornega odbora je lahko razrešen v primerih iz 24. člena statuta zbornice. 
 
 

10.  člen 
 

V obravnavi liste na zasedanju skupščine se sestava liste lahko spremeni, če zanjo glasuje 
najmanj polovica prisotnih poslancev skupščine. 
 
Poslanci skupščine nato predlagajo zamenjavo kandidatov na listi za nadzorni odbor. 
 
 
V. NAČRTOVANJE DELA NADZORNEGA ODBORA 
  

11. člen 
 
Nadzorni odbor sprejme letni program dela ob zaključku koledarskega leta za naslednje 
koledarsko leto, razen ob konstituiranju novega nadzornega odbora. Na novo konstituirani 
nadzorni odbor sprejme letni program dela na svoji 1. redni seji. Letni program dela je javen. 
 
V. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV NADZORNEGA ODBORA 
  

12. člen 
 

Predsednik nadzornega odbora ima naslednje pristojnosti: 

• predstavlja nadzorni odbor,  

• organizira in vodi delo odbora,  

• sklicuje in vodi seje odbora, 

• predlaga in pripravi dnevni red za seje nadzornega odbora,  

• zastopa stališča in predloge odbora na sejah upravnega odbora zbornice,  

• podpisuje sklepe nadzornega odbora, zapisnike, poročila in druge akte,  

• spremlja in skrbi za izvajanje sklepov nadzornega odbora,  

• pripravi letni načrt nadzora nadzornega odbora,  

• sodeluje na sejah upravnega odbora zbornice in njenih delovnih teles (sekcije…), 
obvezno pa mora biti prisoten na sejah upravnega odbora, ko se obravnavajo poročila  
nadzornega odbora, ko mora podati mnenje nadzornega odbora,  
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• predlaga dodelitev nalog nadzora članom nadzornega odbora,  

• sodeluje z upravnim odborom zbornice,  

• izvaja naloge nadzora v skladu s sklepi nadzornega odbora. 
 

13. člen 
 

Člani nadzornega odbora imajo pravico in dolžnost sodelovati pri delu nadzornega odbora, 
udeleževati se sej in odločati na njih. Če se član odbora zaradi opravičenih razlogov seje ne 
more udeležiti, mora to nemudoma, najkasneje pa do začetka seje, sporočiti sklicatelju seje. 
Če član odbora zaradi višje sile ali drugih razlogov ne more opravičiti svoje odsotnosti do 
začetka seje, mora to storiti takoj, ko je mogoče. Nadzorni odbor evidentira večkratno 
zaporedno odsotnost člana nadzornega odbora ter le tega pozove, da se opredeli do svojega 
nadaljnjega dela v nadzornem odboru. Član nadzornega odbora je dolžan na poziv odgovoriti 
v roku 14 dni.  
 
 
VI. SEJE NADZORNEGA ODBORA 
 
1. SKLIC SEJE 
 

14.člen 
 

Nadzorni odbor dela oziroma sprejema poročila, mnenja, priporočila, predloge in druge akte 
na rednih, izrednih ali korespondenčnih sejah, na katerih je navzoča večina članov odbora. 

 
15. člen 

 
Seje nadzornega odbora sklicuje in vodi njegov predsednik, v njegovi odsotnosti pa 
podpredsednik ali pooblaščeni član nadzornega odbora. 
 
 

16. člen 
 

Predsednik nadzornega  odbora je dolžan sklicati sejo, če to zahteva kateri od članov 
nadzornega odbora, predsednik upravnega odbor zbornice, vodje sekcij ali posameznih 
odborov, 1/3 poslancev skupščine ali če to zahteva skupina 1/3 članov zbornice. 
 
Če predsednik nadzornega odbora po prejemu zahteve za sklic seje slednje ne skliče v 14 
dneh, jo lahko skliče vlagatelj zahteve. V pisni zahtevi morajo predlagatelji obrazložiti, katere 
zadeve naj obravnava nadzorni. 
Predlagatelji sklica seje nadzornega morajo predložiti gradivo o zadevi, zaradi katere so 
zahtevali, da se skliče seja nadzornega odbora. 
 
 

17. člen 
 

Vabilo za sejo s predlogom dnevnega reda in gradivom se pošlje članom najmanj 5 delovnih 
dni pred sejo. 
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Predsednik nadzornega  odbora lahko skliče sejo tudi v krajšem roku, vendar mora biti ta rok 
obrazložen. 
 
S sklicem seje pošlje strokovna služba zbornice tudi zapisnik prejšnje seje nadzornega 
odbora. 
 

18. člen 
 

Korespondenčno sejo skliče predsednik nadzornega odbora v elektronski oziroma pisni 
obliki. Minimalni rok za glasovanje je 2 delovna dneva, maksimalni rok pa 4 delovne dni. 
 
2. DNEVNI RED SEJE 

19. člen 
 

Zadeve, ki naj se uvrstijo na predlog dnevnega reda, lahko predlagajo: 

− predsednik zbornice, 

− direktor zbornice,  

− posamezni odbori in sekcije, ki delujejo v zbornici, 

− član nadzornega odbora, 

− člani upravnega odbora, 

− predlagatelji sklica seje iz 12. člena tega poslovnika. 
 
 

20. člen 
 

Predlog dnevnega reda pripravi predsednik in ga dostavi strokovni službi zbornice, le-ta pa ga 
s pisnim vabilom za sejo pošlje članom. 
 
Na sami seji se dnevni red lahko sprejme, dopolni ali spremeni. 
 
Na dnevni red seje je potrebno uvrstiti potrditev zapisnika prejšnje seje in točko razno. 
Nadzorni odbor o predlaganem dnevnem redu glasuje na sami seji odbora pred obravnavo 
ostalih točk dnevnega reda.  
Na dnevni red se lahko naknadno uvrsti dodatna točka, o čemer nadzorni odbor glasuje na 
začetku seje. Z dnevnega reda se lahko tudi umakne točka za razpravo. O umiku točke z 
dnevnega reda seje nadzorni odbor glasuje na začetku seje.  
Seja poteka po sprejetih točkah dnevnega reda seje nadzornega odbora. 
 
 
3. PREDSEDOVANJE, UDELEŽBA IN POTEK SEJE 
 
 

21. člen 
 

Seje nadzornega odbora vodi predsednik odbora ali v njegovi odsotnosti član nadzornega 
odbora, če ga za to pooblasti predsednik. 
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22. člen 

 
Seje nadzornega odbora so sklepčne, če sta na njih prisotni najmanj dve tretjini članov 
nadzornega odbora,  kar pomeni predsednik in en član, oz. dva člana, če ima eden od njih 
pooblastilo, da sejo vodi. 
 
Predsednik oz. predsedujoči član ugotovi, če je nadzorni  odbor sklepčen. 
 
 
 

23.člen 
 

Vsak član nadzornega  odbora ima pravico sodelovati pri delu na seji. 
 
 

24. člen 
 
Predsednik daje prisotnim besedo po vrsti, kakor so se prijavljali. Predsednik skrbi, da 
govorečega nihče ne moti. Predsednik lahko govornika opomni na red ali mu seže v besedo. 
Ko predsednik ugotovi, da ni več razpravljavcev, zaključi razpravo. 
 
Razprave govornikov niso časovno omejene, razen kadar je zaradi posebnosti dnevnega reda 
to že vnaprej določeno z vabilom na sejo. 
 
 
4. ODLOČANJE 

24. člen 
 

Odbor veljavno sklepa - odloča, če sta na seji prisotni dve tretjini članov odbora. Člani 
nadzornega odbora se opredeljujejo ZA oziroma PROTI sprejetju odločitve. 
Nadzorni odbor sprejema svoje odločitve z večino glasov vseh članov, prisotnih na seji 
nadzornega  odbora. 
O tajnem glasovanju odloča nadzorni odbor na zahtevo večine navzočih članov nadzornega 
odbora. Tajno glasovanje se opravi z glasovnicami. Tajno glasovanje izvedeta zapisnikar in 
predsednik nadzornega odbora, ki tudi objavi rezultat glasovanja. 
 
 
 
5. ZAPISNIK 

25. člen 
 

O delu na seji nadzornega  odbora se piše zapisnik. Zapisnik obsega glavne podatke o delu na 
seji, zlasti predlogih, ki so bili podani, in o sklepih, ki so bili na seji sprejeti. 
 
Udeleženec seje, ki je na seji izjavil svoje mnenje, lahko zahteva, da se bistveni deli njegove 
izjave vpišejo v zapisnik. 
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Za zapisnik skrbi direktor zbornice oz. pooblaščena oseba.  
 
Na dnevnem redu vsake seje mora biti prva točka potrditev zapisnika prejšnje seje. Vsak član 
nadzornega odbora ima pravico predlagati pri tej točki dnevnega reda pripombe k zapisniku.  
 
O utemeljenosti teh pripomb k zapisniku odloča nadzorni odbor z glasovanjem. 
 
Za hrambo izvirnikov zapisnikov je zadolžena strokovna služba zbornice. 
 
 
 
8. OBVEŠČANJE 

26. člen 
 

O delu nadzornega odbora se lahko obvešča  upravni odbor in skupščino, lahko pa tudi vse 
člane zbornice preko internega glasila ali dopisov oz. obvestil. 
 
 
VI. KONČNA DOLOČBA 

27. člen 
 
Poslovnik za delo nadzornega odbora začne veljati takoj  po sprejemu na seji nadzornega 
odbora. 
 
                          
 

                                                                                     Robert Medle 
                                                                                                      predsednik nadzornega odbora 
  


