POSLOVNIK NADZORNEGA ODBORA
BZS

Skupščina Bridge zveze Slovenije je na svojem izrednem zasedanju dne 30. 11. 2021 sprejela
naslednji

POSLOVNIK NADZORNEGA ODBORA BZS

1. člen
Ta poslovnik ureja organizacijo in način dela Nadzornega odbora BZS (v nadaljevanju: NO).

2. člen
NO nadzoruje delo in poslovanje BZS in o svojih ugotovitvah redno poroča skupščini BZS. NO
ima naslednje pristojnosti:
• opravlja nadzor nad nančnim poslovanjem in nančnim stanjem BZS
• nadzira razpolaganje s premoženjem BZS
• nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev BZS
NO je dolžan enkrat letno pripraviti pisno poročilo o svojem delu, ki se posreduje skupščini BZS.
Za izvajanje svojih nalog lahko NO od Upravnega odbora in drugih organov BZS zahteva
kakršnakoli gradiva ali pojasnila.
BZS NO po potrebi zagotavlja administrativno podporo za izvajanje njegovih nalog.

3. člen
NO ima tri člane, ki jih izvoli skupščina BZS za dobo štirih let. Člani med seboj izvolijo
predsednika. V primeru, da člani ne uspejo sami izvoliti svojega predsednika, ga izmed članov
po svoji presoji določi predsednik BZS.
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Člani NO svoje delo opravljajo nepoklicno in brez kakršnihkoli nadomestil.

2. od 3

4. člen
Prvo sejo novo imenovanega NO skliče predsednik BZS, vse nadalje seje NO pa sklicuje
predsednik NO. V odsotnosti predsednika NO sejo lahko skliče tudi najstarejši član NO.
Sklic seje se izvede v pisni obliki preko e-pošte najmanj teden pred datumom seje, obsegati pa
mora: dnevni red seje, vabljene poročevalce, predloge sklepov ter morebitna dodatna gradiva. V
nujnih primerih se lahko seja skliče tudi s krajšim sklicnim rokom.

5. člen
Seje potekajo v živo, na daljavo preko ustreznega videokonferenčnega sistema ali dopisno. O
načinu izvedbe vsake seje odloči predsednik NO.
Dopisne seje se praviloma izvajajo le v izjemnih primerih.

6. člen
Seja je sklepčna, če sta na njej prisotna vsaj 2 od 3 članov NO. Pri dopisni seji se za sklepčno šteje
seja, pri kateri sta do predpisanega roka svoje glasove oddala najmanj 2 člana NO.
NO sklepe sprejema z navadno večino vseh na seji prisotnih članov NO, pri čemer se vzdržani
glasovi štejejo, kot da so glasovi proti. V primeru enakega števila glasov za in proti
posameznemu sklepu, ima prevladujoči vpliv glas predsednika NO oziroma člana, ki v njegovi
odsotnosti vodi sejo NO.

7. člen
Seje NO vodi predsednik NO, v njegovi odsotnosti pa najstarejši prisotni član NO.

8. člen
Na seje NO je lahko vabljen predsednik BZS, po potrebi pa tudi drugi poročevalci.

3. od 3

9. člen
Za vsako sejo se pripravi pisni zapisnik, ki obsega: dnevni red seje, seznam prisotnih, kratek
povzetek razprave in sprejete sklepe NO.
Zapisniki sej NO so javni.
Člani NO o sejah in delu NO ne komunicirajo z javnostmi.

10. člen
Organizacijske, administrativne in tehnične posle v zvezi s pripravami za sejo opravljajo
Upravni odbor BZS, sklicatelj in Generalni sekretar.

11. člen
Ta poslovnik stopi v veljavo s sklepom skupščine BZS dne 30. 11. 2021 in se uporablja od dne, ko
bo prečiščeno besedilo objavljeno na spletni strani BZS.
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