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Na podlagi 18. lena Statuta Športne zveze Ajdovš ina je skupš ina na svojem
zasedanju dne 27. 5. 2010 sprejela;
POSLOVNIK O DELU NADZORNEGA ODBORA
ŠPORTNE ZVEZE AJDOVŠ INA
1. len
S tem poslovnikom dolo amo na in delovanja nadzornega odbora Športne
zveze Ajdovš ina (v nadaljevanju ŠZ Ajdovš ina).
2. len
Nadzorni odbor je organ nadzora, ki je za svoje delo odgovoren
skupš ini ŠZ Ajdovš ina.

lanom in

3. len
Nadzorni odbor ima tri lane, ki jih izvoli skupš ina z javnim ali tajnim
glasovanjem za dobo 4 let.
4. len
Nadzorni odbor se na svoji prvi seji konstituira z izvolitvijo predsednika, ki vodi
delo nadzornega odbora.
5. len
Nadzorni odbor:
- spremlja izvajanje delovanja ŠZ Ajdovš ina, statuta in drugih splošnih aktov
ŠZ Ajdovš ina;
- spremlja izvajanje sklepov skupš ine in predsedstva ŠZ Ajdovš ina;
- spremlja uresni evanje pravic lanov ŠZ Ajdovš ina;
- skrbi za prepre evanje negativnih pojavov v medsebojnih razmerjih;
- skrbi za zakonitost in uporabo splošnih aktov ŠZ Ajdovš ina;
- nadzoruje izvrševanje na rtovanih nalog, odgovornosti in zakonitosti dela;
- spremlja namensko in racionalno porabo sredstev ŠZ Ajdovš ina;
- spremlja delo izvršilnega odbora in drugih organov ter delovnih teles ŠZ
Ajdovš ina;
- obravnava in prepre uje nepravilnosti v finan nem poslovanju ŠZ
Ajdovš ina;
- opravlja druge naloge, za katere je pooblaš en z zakoni oziroma s splošnimi
akti ŠZ Ajdovš ina.
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Organi in lani ŠZ Ajdovš ina so dolžni omogo iti nadzornemu odboru
opravljanje njegovih nalog ter mu posredovati zahtevane podatke, poro ila in
listine.
Predsednik nadzornega odbora se udeležuje sej predsedstva ŠZ Ajdovš ina. V
primeru zadržanosti predsednik za udeležbo zadolži drugega lana nadzornega
odbora.
6. len
Nadzorni odbor skrbi, da delujejo organi ŠZ Ajdovš ina zlasti na podro ju
finan no-materialnega poslovanja v skladu z veljavnimi predpisi, statutom in
ra unskimi (ra unovodskimi) standardi .
7. len
V izvajanju svojih nalog je nadzorni odbor dolžan ukrepati na lastno pobudo, na
predlog izvršilnega odbora, posameznega lana ali skupš ine ŠZ Ajdovš ina.
8. len
Pri svojem delu se nadzorni odbor ravna po na elih zakonitosti, dolo anja
materialne resnice ter na elu informiranja o svojem delu.
9. len
O svojih ugotovitvah poro a skupš ini ŠZ Ajdovš ina in zahteva odpravo
morebitnih pomanjkljivosti.
O delu v celotni poslovni dobi ŠZ Ajdovš ina poro a skupš ini ŠZ Ajdovš ina.
lani nadzornega odbora imajo pravico prisostvovati vsem sejam predsedstva
ŠZ Ajdovš ina in drugih odborov ŠZ Ajdovš ina, e so na le-te vabljeni. Na
sejah ne morejo odlo ati.
10. len
Pregled finan nega in materialnega poslovanja ŠZ Ajdovš ina opravi Nadzorni
odbor vsako leto in ob koncu vsakega mandatnega obdobja.
11. len
e nadzorni odbor ugotovi nepravilnosti in nezakonitosti, predlaga predsedstvu
ŠZ Ajdovš ina, naj ustrezno ukrepa.
Predsedstvo ŠZ Ajdovš ina je dolžno obravnavati poro ilo nadzornega odbora
na svoji prvi prihodnji seji.
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12. len
Ob ugotovitvi ve jih nepravilnosti ali nezakonitosti ima nadzorni odbor pravico
zahtevati sklic izrednega zasedanja skupš ine ŠZ Ajdovš ina.
13. len
Nadzorni odbor opravlja svoje delo samo na sejah. Seje sklicuje predsednik.
Sestaja se po potrebi.
14. len
Nadzorni odbor lahko veljavno sprejema svoje odlo itve le, e so navzo i na
seji vsi lani. Odlo itve sprejema soglasno.
15. len
O sejah nadzornega odbora se obvezno piše zapisnik. Podpiše ga predsednik.
Zapisnik se predloži Izvršilnemu odboru v vednost.
16. len
lani nadzornega odbora ne morejo biti obenem
Ajdovš ina.

lani drugih organov ŠZ

V Ajdovš ini, dne 13. januar 2010
lani nadzornega odbora:
Predsednik : Ivan GRUDEN______________________________
lan : Igor BENKO_____________________________________
lan : Marjan CIGOJ____________________________________
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