Na podlagi 33. člena Statuta Kluba ptujskih študentov je Občni zbor Kluba ptujskih študentov na Rednem
Občnem zboru Kluba ptujskih študentov, dne 25. 10. 2014, sprejel

PRAVILNIK O DELOVANJU NADZORNEGA ODBORA KLUBA PTUJSKIH ŠTUDENTOV
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik podrobneje ureja delovanje Nadzornega odbora Kluba ptujskih študentov (v nadaljevanju
besedila: NO KPŠ), ki ga določa Statut Kluba ptujskih študentov (v nadaljevanju besedila: KPŠ).
2. člen
NO KPŠ spremlja delo Upravnega odbora KPŠ (v nadaljevanju besedila: UO KPŠ) in drugih organov KPŠ
ter v skladu s Pravilnikom o namenski in gospodarni rabi sredstev Kluba ptujskih študentov in drugimi
akti ŠOS ter KPŠ opravlja stalni nadzor nad finančnim poslovanjem kluba.
3. člen
NO KPŠ je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli Občni zbor KPŠ.
Mandat NO KPŠ traja eno leto.
Člani NO KPŠ ne morejo hkrati biti člani drugih organov KPŠ.
Člani NO KPŠ imajo pravico prisostvovati na sejah drugih organov KPŠ.
NO KPŠ je za svoje delo odgovoren Občnemu zboru KPŠ.
4. člen
NO KPŠ vodi Predsednik NO KPŠ, ki ga člani NO KPŠ izmed sebe izvolijo z večino glasov vseh članov.
Predsednik NO KPŠ:
 sklicuje in vodi seje NO KPŠ;
 skrbi za zapisnike sej NO KPŠ in
 UO KPŠ ter Občnemu zboru KPŠ poroča o sklepih NO KPŠ.

II. NALOGE IN PRISTOJNOSTI NADZORNEGA ODBORA
5. člen
NO KPŠ mora Generalnemu sekretarju KPŠ predložiti mesečno poročilo o izvajanju svojih nalog in
pristojnosti ter zapisnike sej.
NO KPŠ na podlagi mesečnih poročil pripravi letno poročilo, ki ga je dolžan predstaviti na Občnem zboru
KPŠ.

6. člen
NO KPŠ je dolžan o morebitnih ugotovljenih nepravilnostih pri delovanju kluba seznaniti UO KPŠ in
Disciplinsko komisijo KPŠ (v nadaljevanju besedila: DK KPŠ) ter o tem poročati na Občnem zboru KPŠ.
NO KPŠ na podlagi prejšnjega odstavka DK KPŠ poda predlog, da zoper kršitelja v skladu z Disciplinskim
pravilnikom Kluba ptujskih študentov uvede disciplinski postopek.
V primeru, da organi KPŠ nepravilnosti ne odpravijo, mora NO KPŠ pričeti z ustreznimi postopki pri
Nadzorni komisiji Študentske organizacije Slovenije.
7. člen
V primerih, ko je tako določeno v statutu, NO KPŠ odloča o pritožbah zoper odločitve organov KPŠ.
8. člen
Člani NO KPŠ imajo pravico vpogleda v vso dokumentacijo KPŠ.
9. člen
NO KPŠ lahko na svoje seje vabi vse, ki razpolagajo z informacijami o finančnem in vsebinskem delovanju
KPŠ. Člani organov KPŠ so se vabilu dolžni odzvati.
10. člen
(pravica veta)
NO KPŠ ima pravico od UO KPŠ zahtevati, da ponovno odloča o svojem sklepu.
NO KPŠ je v primeru zahteve do ponovnega odločanja dolžan podati argumentacijo za zahtevo.
Sklep UO KPŠ je v primeru ponovnega odločanja sprejet, če za sklep glasuje večina vseh članov UO KPŠ.
V primeru, da je sklep s strani UO KPŠ ponovno izglasovan, lahko NO KPŠ od UO KPŠ zahteva sklic
Občnega zbora KPŠ. UO KPŠ je dolžan sklicati Občni zbor KPŠ.
O veljavnosti sklepa dokončno odloča Občni zbor KPŠ.
Sklic Občnega zbora KPŠ zadrži veljavnost sklepa.

III. DELOVANJE
11. člen
Predsednik KPŠ v roku 30 dni po izvolitvi NO KPŠ skliče konstitutivno sejo NO KPŠ.
12. člen
NO KPŠ odloča na sejah, ki jih vsaj enkrat mesečno skliče Predsednik NO KPŠ.

Seja je sklepčna, če so na seji prisotni vsi člani NO KPŠ.
13. člen
(sklep NO KPŠ)
NO KPŠ odloča s sklepi.
Sklep NO KPŠ je sprejet, če zanj glasuje večina članov.

IV. KONČNE DOLOČBE
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po tem, ko ga sprejme Občni zbor KPŠ.
Ptuj, 25. 10. 2014
Predsednik Občnega zbora KPŠ

