
Na podlagi24.clena Pravil Dru5tva zafibromialgijo je UO Dru5tva na seji dne29.9.2012 sprejel:

PRAVILNIK O DELU NADZORNEGA ODBORA DRUSWA ZA FIBROMIALGIJO

1. ilen

Pravilnik o delu nadzornega odbora DruStva za fibromialgijo ureja naiin delovanja nadzornega odbora
(v nadaljevanju NO) DruStua za fibromialgijo (v nadaljevanju Dru5tva).

2. 6len

NO sestavljajo trije clani, ki so izvoljeni na zboru clanov DruStva za mandatno obdobje Stirih let, z
moZnostjo ponovne izvolitve.

3. 6len

Prvo sejo NO po izvolitvi sklide predsednik Dru5tva in vodi sejo NO do izvolitve novega predsednika
NO. Prvo sejo je dolZan sklicati v enem mesecu po izvolitvi 6lanov NO.

4. ilen

Na prvi seji dlani NO izvolijo izmed sebe predsednika in sprejmejo primopredajni zapisnik, ki ga
pripravi predsednik v prejSnjem mandatu.
Pripadajodi zapisnik vsebuje porodilo o delu NO v prej5njem mandatu, zadrye porodilo o zakljudnem
finandnem poslovanju, zadnjo bilanco in stanje.

5. dlen

NO opravlja nadzor sproti oz. na lastno pobudo, vendar najmanj enkrat letno, ko opravi pregled
finandnega poslovanja pred sprejetjem zakljudnega ra6una. O ugotovitvah je dolZan v pisni obliki
porodati zboru dlanov DruStva in UO Dru5tva.

6. 6len

NO tekode spremlja finandno poslovanje dru5tva, preverja skladnost sklepov organov druitva z
dolodbami zadevnih predpisov in programi druStva, opozarja na napake in moZnosti glede gospodarne
uporabe razpoloZljivih sredstev ter v celoti nadzoruje financno-materialno poslovanje dru5tva in
njegovih organov.
NO pregleda tudi predlog finandnega nadrta DruStva in poda mnenje pred njegovim sprejetjem na
zboru clanov Dru5tva in obravnavo na UO Dru5tva.

7. ilen

NO je dolZan opraviti nadzor tudi na pobudo:
- predsednika Dru5tva,
- 1i3 dlanov Dru5tva

8. ilen

Podatke o finandno-materialnem poslovanju Dru5tva so dlani NO dolZni varovati kot poslovno
skrivnost, kakor tudi vse druge podatke, kijih tako oznali pristojni organ.



9. 6len

Pri delu NO so na njegovo zahtevo dolZni sodelovati predsednik, blagajnik in tajnik Dru5tva in
pooblaS6eni radunovodski delavec-

10. dlen

NO mora o svojih ugotovitvah oblikovati pisno porocilo in ga predloZiti v sprejem zboru clanov Dru5tva.
V porodilu oceni skladnost poslovanja DruStva z letnim nacrtom poslovanja, skladnost poslovanja z
akti DruStva ter pooblastili posameznih funkcionarjev. NO lahko poda predlog za izbolj5anje
poslovanja ali odpravo ugotovljenih nepravilnosti. Porodilo je piiloga zapisnika zbora dlanov Dru5tva.

11. ilen

elani NO morajo biti vabljeni na seje katerega koli organa DruStva. NO morajo biti posredovani
zapisniki organov Dru5tva, ki vsebujejo sklepe, ki se nana5ajo na financno-materialno poslovanje
druStva.
NO dela na sejah, ki so javne. Sklepi so veljavni, de so odlodali vsi clani in de sta zanje glasovala
najmanj dva clana NO.

12. dlen

Ta pravilnik pricne veljati naslednji dan po sprejetju na UO Dru5tva.

La5ko, 29.9.2012

Dru5tvo za fi bromialgijo
Veronika Felicijan, predsednica
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