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Na podlagi 23. člena Statuta Območne obrtne zbornice Sežana je Nadzorni odbor Območne 

obrtne zbornice na svoji seji dne, 26. februarja 2007 sprejel 

 

 

POSLOVNIK 

O DELU NADZORNEGA ODBORA 

OBMOČNE OBRTNE ZBORNICE SEŽANA 

 

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 

     1. člen 

 

Ta poslovnik ureja delo in organizacijo NADZORNEGA ODBORA Območne obrtne 

zbornice Sežana (v nadaljevanju: NADZORNI odbor). 

 

     2. člen 

 

Pravice in dolžnosti NADZORNEGA odbora se uresničujejo na način, ki ga določa Statut 

zbornice, drugi splošni akti zbornice in ta poslovnik. 

 

     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 pa njegov 

predsednik skrbi, da so v obravnavo in pripravo posameznih gradiv vključene tudi ustrezne 

strokovne službe ali strokovnjaki posamezniki. 

 

     4. člen 

 

NADZORNI odbor zbornice posluje v slovenskem jeziku. 

 

 

2. NADZORNI ODBOR - SESTAVA 

 

     5. člen 

 

NADZORNI odbor je NADZORNI  organ zbornice in ima predsednika odbora in štiri člane. 

 

Člani nadzornega odbora so iz vrst članstva zbornice, vendar niso poslanci v skupščini 

zbornice in ne člani UPRAVNEGA odbora zbornice. 

 

Mandatna doba organov zbornice traja štiri leta. Člani NADZORNEGA odbora opravljajo 

funkcijo tudi po izteku mandata, dokler niso izpeljane volitve novih članov. 

     6. člen 

 

NADZORNI odbor vodi predsednik odbora. 
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     7. člen 

 

Predsednik zbornice in sekretar zbornice sodelujeta na sejah NADZORNEGA odbora po 

svojem položaju. 

 

3. DELOVNO PODROČJE NADZORNEGA ODBORA 

 

     8. člen 

 

NADZORNI odbor samostojno nadzira: 

 

- izvajanje statuta in drugih splošnih aktov zbornice, 

- uresničevanje pravic in obveznosti članov zbornice, 

- uporabo sredstev zbornice, 

- uporabo sredstev za delo zbornice, 

- in drugo... 

 

4. VOLITVE ČLANOV NADZORNEGA ODBORA 

 

     9. člen 

 

Listo za člane NADZORNEGA odbora oblikuje volilna komisija na podlagi predlogov članov 

Območne obrtne zbornice Sežana.   

 

Člane NADZORNEGA odbora se izvoli na volitvah. Volitve potekajo preko pošte. Glasuje se 

tako, da se na listi kandidatov za člane NADZORNEGA odbora glasuje za 5 kandidatov.  

 

     10. člen 

 

Za člane NADZORNEGA odbora je izvoljenih pet (5) kandidatov, ki prejmejo največje 

število glasov.  

 

Podrobnejša pravila o poteku volitev in delu volilne komisije določa Pravilnik o delu volilne 

komisije in o poteku volitev.  

 

     11. člen 

 

Člane NAZORNEGA odobra razrešuje skupščina. 

 

 

2. SKLICEVANJE SEJ 

 

     12. člen 

 

Seje NADZORNEGA odbora sklicuje in vodi njegov predsednik. 
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     13. člen 

 

Predsednik NADZORNEGA odbora je dolžan sklicati sejo, če to zahteva kateri od članov 

nadzornega odbora, vodij sekcij ali posameznih odborov, ali če to zahteva skupina 5 članov 

zbornice. 

 

Predlagatelji seje morajo predložiti gradivo o zadevi, zaradi katere so zahtevali, da se skliče 

seja. 

 

     14. člen 

 

Vabilo za sejo s predlogom dnevnega reda in gradivom se pošlje članom najmanj pet delovnih 

dni pred sejo. 

 

Predsednik NADZORNEGA odbora lahko skliče sejo tudi v krajšem roku, vendar mora biti ta 

rok obrazložen. 

 

S sklicem seje pošlje sekretar zbornice tudi zapisnik prejšnje seje NADZORNEGA odbora. 

 

 

3. DNEVNI RED SEJE 

 

     15. člen 

 

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

- predsednik NADZORNEGA odbora, 

- predsednik zbornice, 

- član nadzornega odbora. 

- posamezni odbori in sekcije, ki delujejo v zbornici, 

- sekretar zbornice.  

 

     16. člen 

 

Predlog dnevnega reda pripravi predsednik NADZORNEGA odbora in ga dostavi članom s 

pisnim vabilom za sejo. 

 

Na sami seji se dnevni red sprejme, dopolni ali prečisti. 

 

 

4. PREDSEDOVANJE IN UDELEŽBA NA SEJI  

 

 

17. člen 

 

Seje NADZORNEGA odbora vodi predsednik odbora. V njegovi odsotnosti pa član 

nadzornega odbora, če ga za to pooblasti predsednik. 
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18. člen 

 

Seje  NADZORNEGA odbora so sklepčne, če je na seji prisotnih najmanj polovica članov 

nadzornega odbora. 

 

Predsednik ugotovi, če je NADZORNI odbor sklepčen. 

 

     19. člen 

  

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

 

     20. 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. 

 

Razprave govornikov niso časovno omejene, razen, kadar je zaradi posebnosti dnevnega reda 

to že vnaprej določeno z vabilom na sejo. 

 

5. VZDRŽEVANJE REDA 

 

     21. člen 

 

Za red na seji NADZORNEGA odbora skrbi predsednik odbora. Predsednik vzdržuje red z 

opominjanjem kršitelja redu in odvzemom besede.Če redu ni mogoče zagotoviti, predsednik 

sejo prekine. 

 

6. POTEK SEJE 

 

     22. člen 

 

Sejo prične predsednik. Najprej ugotovi sklepčnost, vodi odobritev zapisnika prejšnje seje in 

določanje dnevnega reda. 

 

Sejo nadaljuje z izvajanjem po sprejetem dnevnem redu.  

 

 

23. člen 

 

NADZORNI odbor lahko sprejme sklep, da se določenega vprašanja ne obravnava na seji, ker 

še ni dovolj proučeno. 

 

7. ODLOČANJE 

 

     24. člen 

 

Odbor veljavno sklepa - odloča, če je na seji prisotnih najmanj polovica članov odbora. 

 

NADZORNI  odbor sprejema svoje odločitve z večino glasov vseh prisotnih članov. 
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8. 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 dani in o sklepih, ki so bili na seji sprejeti. 

 

V zapisnik se vpiše tudi izid glasovanja o posameznih zadevah. 

 

Udeleženec seje, ki je na seji izjavil posebno mnenje, lahko zahteva, naj se bistveni del i 

njegovi izjave vpišejo v zapisnik. 

 

Na dnevnem redu vsake seje mora biti prva točka odobritev 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 zadolžen sekretar zbornice. 

 

9. OBVEŠČANJE 

 

     26. člen 

 

O delu NADZORNEGA odbora se mora obveščati vse člane zbornice preko internega 

časopisa. 

 

10. KONČNA DOLOČBA 

 

     27. člen 

 

Poslovnik o delo NADZORNEGA odbora začne veljati naslednji dan po sprejemu na seji 

NADZORNEGA odbora. 

 

 

Štev.:   359/2007-02      Predsednica 

Datum: 26.02.2007       NADZORNEGA odbora: 

       Katja Uran    


