
 1

 
Na podlagi 11. in 37. člena statuta Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze 
strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije je skupščina 
Zbornice – Zveze, dne 10.12.2007  sprejela 
 

PRAVILNIK O DELU NADZORNEGA ODBORA   

ZBORNICE ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE – 
ZVEZE STROKOVNIH DRUŠTEV MEDICINSKIH  SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV 

SLOVENIJE 
 

1. člen 
Pravilnik o delu nadzornega odbora Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije-Zveze 
strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (v nadaljevanju: 
pravilnik; Zbornica-Zveza) ureja način delovanja nadzornega odbora Zbornice-Zveze. 
 

2. člen 
Nadzorni odbor sestavljajo predsednik in štirje člani. Izvoljeni so na skupščini Zbornice – Zveze 
za mandatno obdobje štirih let z možnostjo enkratne ponovitve.  
 
Predsednik nadzornega odbora Zbornice-Zveze je tisti član, ki je na volitvah na skupščini 
prejel največje število glasov. 
 

3. člen 
Prvo sejo nadzornega odbora v novi sestavi skliče predsedujoči v prejšnjem mandatu, ki 
pripravi primopredajni zapisnik. Prvo sejo je predsedujoči dolžan sklicati v enem mesecu po 
prenehanju mandata. 

 
4. člen 

Nadzorni odbor Zbornice-Zveze nadzira materialno in finančno poslovanje Zbornice – Zveze in 
je za svoje delo neposredno odgovoren skupščini, ki ji tudi poroča. 
  

5. člen 
Nadzorni odbor Zbornice-Zveze opravi redni polletni nadzor in končni nadzor pred sprejetjem 
zaključnega računa.  

6. člen 
Nadzorni odbor Zbornice-Zveze lahko opravi nadzor na lastno pobudo, dolžan pa ga je 
opraviti na pobudo: 
- predsednika Zbornice - Zveze,   
- člana upravnega odbora, 
- 1/3 poslancev skupščine Zbornice–Zveze.  
 
Predlagatelj sklica obrazloženo pobudo z navedbo vsebine nadzora pošlje predsedniku 
nadzornega odbora. Nadzorni odbor mora nadzor izvesti v 30 dneh od prejema popolne 
pobude. 

 
7.  člen  

Strokovne službe in funkcionarji Zbornice – Zveze morajo nadzornemu odboru Zbornice-Zveze 
omogočiti dostop do vseh podatkov finančno-materialnega poslovanja in po potrebi 
pripraviti dodatna poročila.  
 

8. člen 
Podatki iz 7. člena tega pravilnika so poslovna skrivnost organizacije, kakor vsi drugi podatki, ki 
jih kot take označi pristojni organ, oziroma njih varovanje določa drugi splošni akt Zbornice –
Zveze. 
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9. člen 
Pri delu Nadzornega odbora Zbornice-Zveze na njegovo zahtevo sodelujejo člani upravnega 
odbora, pooblaščeni računovodski delavec ter drugi funkcionarji Zbornice - Zveze. 
 

10. člen  
Upravni odbor sproti obvešča nadzorni odbor Zbornice-Zveze o realizaciji finančnega načrta 
ter mu posreduje vmesno in letno poročilo o finančno-materialnem poslovanju  ter letni 
finančni načrt  Zbornice – Zveze. 
 

11. člen 
Nadzorni odbor Zbornice-Zveze mora o svojih ugotovitvah finančno-materialnega poslovanja 
napisati poročilo in ga predložiti v sprejem skupščini. V poročilu oceni skladnost poslovanja 
Zbornice–Zveze z letnim načrtom poslovanja, s statutom ter drugimi akti Zbornice–Zveze ter 
pooblastili posameznih funkcionarjev. Na skupščini poda morebitne predloge za izboljšanje 
poslovanja ali za odpravo ugotovljenih nepravilnosti.  
 

12. člen 
Pravilnik začne veljati naslednji dan, ko ga sprejme skupščina  Zbornice–Zveze.  
 
                                                                                Podpredsednik  
                                                       Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije –  
                Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije  
 
                                                                               Peter Požun   l.r. 
 

 

 


