
Poslovnik o delovanju nadzorne komisije Kluba študentov Ilirska Bistrica 

 

Na podlagi 35. člena Statuta Kluba študentov Ilirska Bistrica sprejema skupščina Kluba študentov 

Ilirska Bistrica na svoji seji 21. 12. 2019 

 

POSLOVNIK O DELOVANJU NADZORNE KOMISIJE KLUBA ŠTUDENTOV ILIRSKA BISTRICA 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Poslovnik o delovanju nadzorne komisije 

Ta poslovnik podrobneje ureja delovanje nadzorne komisije Kluba študentov Ilirska Bistrica (v 

nadaljevanju: Klub), ki jo določa Statut Kluba študentov Ilirska Bistrica. 

Nadzorna komisija je organ Kluba. Za svoje delovanje je odgovorna skupščini. 

 

2. člen 

Člani komisije 

Člane nadzorne komisije v skladu s Poslovnikom o volitvah v organe Kluba študentov Ilirska Bistrica 

voli skupščina.  

 

3. člen 

Predsednik komisije 

Nadzorna komisija ima svojega predsednika. Predsednika nadzorne komisije člani nadzorne komisije 

izvolijo med seboj. 

 

 

II. NALOGE NADZORNE KOMISIJE 

4. člen 

Pravice in dolžnosti 

Nadzorna komisija ima pravico in dolžnost, da nadzoruje delo vseh organov Kluba ter da vrši stalni 

nadzor nad finančnim poslovanjem in zakonitostjo delovanja Kluba. 

 

5. člen 

Poročilo komisije 

Nadzorna komisija mora vsaj trikrat na leto oz. na podlagi štrimesečnih poročil o delu upravnega 

odbora pregledati finančno poslovanje Kluba in njegovih dejavnosti ter preveriti zakonitost delovanja 

Kluba. Na podlagi ugotovitev mora izdelati poročilo. 

Letno poročilo nadzorne komisije se sestavi na osnovi štirimesečnih poročil. 

 

6. člen 

Nepravilnosti 

Nadzorna komisija mora z ugotovljenimi nepravilnosti seznaniti upravni odbor in disciplinsko komisijo 

v roku štirinajst (14) dni ter o tem poročati na skupščini Kluba. 

 



III. PRISTOJNOSTI 

7. člen 

Pravica vpogleda 

Člani nadzorne komisije imajo pravico vpogleda v vso dokumentacijo, ki izvira z naslova finančnega 

poslovanja Kluba in njegovih dejavnosti (računi, blagajna, bančni izpiski, računovodski izpiski, 

pogodbe itd.). 

 

8. člen 

Vabila na seje 

Nadzorna komisija lahko na svoje seje vabi vse, ki razpolagajo z relevantnimi informacijami. 

Predstavniki organov Kluba so se povabilu dolžni odzvati. 

 

9. člen 

Pravica veta 

Nadzorna komisija ima pravico veta na sklep upravnega odbora. S tem zadrži izvolitev sklepa in 

zahteva sklic skupščine, ki o sklepu dokončno odloča. Nadzorna komisija poda veto na sklep pisno 

upravnemu odboru. 

 

 

IV. DELOVANJE 

10. člen 

Seje komisije 

Člani nadzorne komisije se sestajajo praviloma najmanj trikrat (3) letno. Seja je sklepčna, če so prisotni 

vsi trije (3) člani. 

 

11. člen 

Sklep komisije 

Sklep nadzorne komisije je sprejet, če zanj glasujeta vsaj dva (2) člana. 

 

12. člen 

Dnevni red 

Nadzorna komisija na začetku svoje seje sprejme zapisnik prejšnje seje. Na seji člani pregledajo 

uresničevanje svojih sklepov prejšnjih sej in preverijo poslovanje Kluba v zadnjem obdobju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




