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Izredni občni zbor Kluba jeseniških študentov je dne 9. 3. 2012 sprejel Pravilnik o delu
Nadzornega odbora v skladu s Statutom KJŠ, kot sledi v nadaljevanju.

PRAVILNIK O DELU NADZORNEGA ODBORA
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen: Pravilnik o Nadzornem odboru
Ta pravilnik podrobneje ureja delovanje Nadzornega odbora KJŠ, ki ga določa Statut KJŠ.

2. člen: Člani Nadzornega odbora
Člane Nadzornega odbora v skladu s Pravilnikom o volitvah v organe KJŠ voli Občni zbor
KJŠ.
Mandat Nadzornega odbora traja dve leti.
Za svoje delo je Nadzorni odbor odgovoren Občnemu zboru.

3. člen: Predsednik Nadzornega odbora
Nadzorni odbor ima svojega predsednika. Predsednika Nadzornega odbora člani Nadzornega
odbora izvolijo na prvi seji po izvolitvi izmed sebe. Le predsednik je pristojen predstavljati
stališča in zastopati Nadzori odbor navzven.

II. NALOGE NADZORNEGA ODBORA
4. člen: Pravice in dolžnosti
Nadzomi odbor ima pravico in dolžnost, da nadzoruje delo vseh organov KJŠ ter vrši stalni
nadzor nad finančnim poslovanjern KJŠ in zakonitostjo delovanja KJŠ.

5. člen: Nepravilnosti
Nadzorni odbor mora z ugotovljenimi nepravilnostmi seznaniti Izvršni odbor, disciplinsko
komisijo in o tem poročati na Občnem zboru KJŠ.
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III. PRISTOJNOSTI
6. člen: Pravica vpogleda
Člani Nadzornega odbora imajo pravico vpogleda v vso dokumentacijo, ki izvira iz naslova
finančnega poslovanja KJŠ in njegovih dejavnosti (računi, blagajna, bančni izpiski,
računovodski izpiski, temeljnice, pogodbe itd.).

7. člen: Vabila na seje
Nadzorni odbor lahko na svoje seje vabi vse, ki razpolagajo z relevantnimi informacijami.
Predstavniki organov KJŠ so se povabilu dolžni odzvati.

8. člen: Pravica veta
Nadzorni odbor ima pravico od izvršnega odbora zahtevati, da le-ta o katerem od svojih
sklepov odloča ponovno.
Nadzorni odbor je v primeru ponovnega odločanja Izvršnega odbora dolžan podati
argumentacijo za zahtevo po ponovnem odločanju.
Sklep Izvršnega odbora je v primeru ponovnega odločanja sprejet, če za sklep glasuje večina
vseh članov Izvršnega odbora.
V primeru, da je bil sklep s strani Izvršnega odbora ponovno izglasovan, lahko Nadzorni
odbor od Izvršnega odbora zahteva sklic Občnega zbora, ki dokončno odloča o veljavnosti
sklepa.
Do odločitve Občnega zbora sklep ne velja.

IV. DELOVANJE
9. člen: Seje Nadzornega odbora
Člani Nadzornega odbora se sestajajo praviloma enkrat mesečno.
Sejo Nadzornega odbora skliče predsednik Nadzornega odbora. Predsednik predlaga dnevni
red seje. Z vabilom in dnevnim redom se članom vroči tudi gradivo za sejo. Sklic Nadzornega
odbora lahko zahteva vsak član Nadzornega odbora in vsak član KJŠ na podlagi utemeljene
zahteve.
Seja je sklepčna, če sta prisotna vsaj dva (2) člana.
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10. člen: Sklep Nadzornega odbora
Sklep Nadzornega odbora je sprejet, če zanj glasujeta vsaj dva (2) člana. Predsednik oblikuje
predloge sklepov. Glasovanje o predlaganih sklepih je javno. Pogojno oddani glasovi in
vzdržani se štejejo kot glasovi proti predlogu sklepa.

11. člen: Dnevni red
Nadzorni odbor na začetku svoje seje sprejme zapisnik prejšnje seje. Zapisniki sej
Nadzornega odbora se hranijo v prostorih KJŠ.
Na seji člani pregledajo uresničevanje svojih sklepov prejšnjih sej in preverijo poslovanje KJŠ
v zadnjem obdobju.

V. KONČNE DOLOČBE
12. člen: Veljavnost pravilnika
Ta pravilnik je na svoji seji sprejel redni Občni zbor dne 9. 3. 2012 in začne veljati takoj.
predsednik KJŠ: Miha Vahčič
tajnik KJŠ: Metka Kacin
Jesenice, 9. 3. 2012
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