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Na podlagi določil 21. člena Pogodbe o ustanovitvi GIZ Slovenija Outdoor, sprejema programsko – nadzorni 

odbor na svoji prvi seji dne […] 2019 

 

 

POSLOVNIK 

O DELU PROGRAMSKO – NADZORNEGA ODBORA 

 

 

I.  SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

 

Ta poslovnik v skladu z zakonom in Pogodbo o ustanovitvi GIZ Slovenija Outdoor ureja način, pristojnosti 

in organizacijo dela programsko - nadzornega odbora  (PNO) GIZ Slovenija Outdoor. 

Določbe tega poslovnika so dolžni spoštovati tako člani PNO, direktor GIZ, kot tudi drugi vabljeni na seje 

PNO. 

Člani PNO pri opravljanju funkcije smiselno ravnajo v skladu z veljavnim Kodeksom upravljanja za nejavne 

družbe.  

 

2. člen 

 

PNO izvaja svoje pristojnosti po zakonu in Pogodbi o ustanovitvi GIZ Slovenija Outdoor. 

 

II. IMENOVANJE IN SESTAVA 

3. člen 

 

PNO sestavlja 10 (deset) članov. Sestava članov: 2 člana predstavnika pohodništva, 2 člana predstavnika 

kolesarjenja, 2 člana predstavnika  smučanja, 2 člana predstavnika destinacijskih organizacij, 1 član 

predstavnik drugih outdoor aktivnosti, 1 član predstavnik Slovenske turistične organizacije (imenovan). 

Člane PNO izvoli skupščina GIZ Slovenija Outdoor. 

Vsi člani PNO imajo enake pravice in dolžnosti, če v Pogodbi o ustanovitvi GIZ Slovenija Outdoor ni 

določeno drugače. 

 

4. člena 

 

Mandat članov PNO je 4 (štiri) leta in so lahko ponovno izvoljeni brez omejitve. 

Član PNO imenuje v funkcijo svojega stalnega predstavnika oz. pooblaščenca, pri čemer to ne more biti 

oseba, ki ne izpolnjuje pogojev skladno z veljavno zakonodajo. 

Vsak član lahko s pismeno izjavo, naslovljeno na direktorja družbe in skupščino GIZ Slovenia Outdoor, 

odstopi s funkcije v PNO in pri tem določi rok prenehanja mandata, ki pa v nobenem primeru ne more biti 

pred zasedanjem naslednje skupščine, ki izvoli nadomestnega člana za preostanek mandata. V primeru 

odstopa predstavnika posameznega člana v PNO iz kakršnih koli razlogov, je potrebno urediti nadomestitev, 

za kar je odgovoren član PNO. 

 

III. PREDSEDNIK PNO 

5. člen 

 

Člani PNO na konstitutivni seji oziroma prvi naslednji seji po prenehanju funkcije predsednika PNO oziroma 

namestnika predsednika PNO, izvolijo izmed članov novega predsednika oziroma njegovega namestnika. 

Predsednik PNO zastopa GIZ Slovenija Outdoor proti direktorju in organom GIZ Slovenija Outdoor in 
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tretjim osebam, če v vsakem konkretnem primeru ni določeno drugače. 

 

6. člen 

 

Naloge predsednika PNO so: 

- pripravlja in sklicuje seje PNO, 

- vodi in predseduje na sejah PNO, 

- podpisuje zapisnike sej in druge akte PNO, 

- odgovarja za to, da je delo PNO v skladu z zakonom, pogodba o ustanovitvi ter sklepi skupščine, 

- usklajuje delo PNO, 

- zagotavlja spoštovanje in izvajanje določb tega poslovnika, 

- poroča skupščini o delu PNO, 

- v imenu PNO podpiše  z direktorjem pogodbo o delu 

- obvešča direktorja GIZ o sprejetih sklepih PNO, 

- zastopa GIZ v primerih, določenih z zakonom oziroma tem poslovnikom, 

- v imenu PNO deluje zunaj GIZ in opravlja druge naloge, ki jih določa zakon, pogodba o ustanovitvi in 

poslovnik o delu PNO. 

 

Če je predsednik PNO zadržan, ima pooblastila iz prejšnjega odstavka njegov namestnik. 

 

7. člen 

 

Predsednik PNO člane PNO spodbuja k učinkovitemu in aktivnemu opravljanju funkcije. 

Predsednik PNO ohranja redne stike z direktorjem GIZ ter se z njim posvetuje o strategiji, programu dela in 

finančnem načrtu, razvoju poslovanja in obvladovanja tveganj GIZ. 

Direktor mora predsednika PNO nemudoma obvestiti o pomembnih dogodkih, ki so nujni za oceno položaja 

in posledic kot tudi za vodenje GIZ. Predsednik PNO o pomembnih dogodkih obvešča člane oz. PNO in, če 

je potrebno, skliče izredno sejo. 

 

IV. PRISTOJNOSTI PNO 

8. člen 

 

PNO nadzoruje vodenje poslov GIZ v skladu z določili Pogodbe o ustanovitvi GIZ Slovenija Outdoor in na 

osnovi zakonskih predpisov, pri čeme so njegove poglavitne pristojnosti naslednje: 

- imenovanje in odpoklic direktorja GIZ, 

- izvajanje nadzora nad delom direktorja GIZ, 

- predlaga skupščini v potrditev ključe financiranja in potrjuje letni prispevek članov, 

- potrditev in usklajevanje programa dela GIZ pred obravnavo na skupščini ter seznanitev in potrditev 

zaključnega letnega poročila pred obravnavo na skupščini, 

- nadzor nad izvajanjem letnega programa dela, 

- imenovanje raznih komisij ali odborov, potrebnih za nemoteno delo združenja,  

- sprejema poslovnik o delu odbora, 

- lahko zahteva od direktorja, da skliče skupščino GIZ in v kolikor ta ni sklicana v roku 30 dni, lahko sam 

sklice skupščino (enako velja v primeru če direktor ne more sklicati skupščine iz kateregakoli razloga), 

- obravnava in odloča o vseh drugih zadevah, za katere je pristojen po zakonu, tej pogodbi ali drugih 

predpisih in sklepih skupščine,  

- obravnava in daje soglasja k sprejemu finančnih obveznosti, ki presegajo 10.000 EUR. 

 

PNO lahko zahteva kakršnekoli informacije in dokumente, potrebne za izvajanje svojih nalog 

 

Direktor GIZ je dolžan PNO zagotoviti vse zahtevane informacije, kot tudi vpogled v poslovne knjige in 

listine ter ostalo dokumentacijo GIZ. Člani PNO so dolžni vse informacije, s katerimi se seznanijo pri 
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opravljanju funkcije, varovati kot poslovno skrivnost. 

 

V. SKLIC IN UDELEŽBA NA SEJAH 

9. člen 

 

PNO mora biti sklican najmanj enkrat v polletju, po potrebi tudi pogosteje. 

 

10. člen 

 

Predsednik PNO skliče sejo po lastni presoji s pisnim vabilom. 

Na pobudo vsaj treh članov PNO ali direktorja GIZ, ki navedejo namen in razlog za sklic seje, mora 

predsednik PNO takoj sklicati sejo s pisnim vabilom. Vabilo za sklic seje vsebuje dnevni red. 

Seja se skliče vsaj 5 dni pred sejo s pisnim vabilom na sejo PNO s predlogom dnevnega reda in gradivom k 

posameznim točkam dnevnega reda. Izjemoma, ko je seja sklicana v nujnih primerih skladno s 3. odstavkom 

tega člena, je sklicni rok lahko tudi krajši, vendar ne krajši od 2 (dveh) dni. 

 

11. člen 

 

Sej PNO se udeležijo člani PNO po svojih imenovanih stalnih predstavnikih in zapisnikar. Direktor GIZ se 

udeleži seje PNO z vabilom predsednika PNO. 

 

Ne glede na določilo prejšnjega odstavka tega člena lahko za obravnavanje posameznih točk predsednik PNO 

na sejo povabi izvedence oziroma poročevalce. 

 

12. člen 

 

Pri pripravi seje predsednik PNO sodeluje z direktorjem GIZ, ki je dolžen zagotoviti vso potrebno 

administrativno, tehnično in drugo pomoč za nemoten sklic in potek sej PNO. 

 

13. člen 

 

Vsak član PNO lahko predlaga spremembo in dopolnitev dnevnega reda, o čemer odloči PNO neposredno na 

seji. 

 

14. člen 

 

V primerih, ko gradiva ni bilo mogoče pripraviti do začetka seje (ustni sklic seje ali podobno), o zadevi 

predsednik PNO oziroma poročevalec poroča ustno ali gradivo razdeli na sami seji. 

 

15. člen 

 

V nujnih primerih ali v primerih, ko predsednik PNO oceni, da je to smotrno, se lahko predsednik PNO 

odloči, da se izvede korespondenčna seja, če temu ne nasprotuje noben član PNO. 

O razgovorih za sklic korespondenčne seje je dolžan predsednik PNO poročati na prvi naslednji seji PNO. 

 

VI. DELO IN ODLOČANJE NA SEJI 

16. člen 

 

PNO odloča na sejah v obliki sklepov. 

PNO je sklepčen, če je na njegovi seji prisotna večina vseh članov, od katerih mora biti eden predsednik ali 

podpredsednik PNO. 

Sklepi PNO so sprejeti, če je zanje gladovala večina članov. V primeru neodločenega izida glasovanja odloča 

glas predsednika ali podpredsednika PNO. Sklep je sprejet s trenutkom njegovega sprejema na seji, razen če 
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v sklepu ni drugače določeno. 

 

17. člen 

 

Na korespondenčni seji lahko PNO po sklepu predsednika sprejema sklepe pisno, telegrafsko, po e-pošti ali z 

uporabo podobnih tehničnih sredstev. V tem primeru je sklep sprejet, če je zanje glasovala večina oddanih 

glasov v postavljenem časovnem roku, vse ob pogoju kvoruma iz prejšnje člena tega poslovnika. V primeru 

neodločenega izida glasovanja odloča glas predsednika ali podpredsednika PNO. 

 

18. člen 

 

Pred obravnavanjem predloga dnevnega reda predsednik ugotovi sklepčnost. Če PNO ni sklepčen, 

predsednik določi nov datum seje. Vsak član PNO ima 1 (en) glas. Vsak član lahko glasuje ZA ali PROTI 

sprejetju posameznega sklepa ali se glasovanja vzdrži.  

 

19. člen 

 

Dnevni red, upoštevajoč spremembe in dopolnitve iz 10. člena tega poslovnika, sprejme PNO z glasovanjem. 

 

20. člen 

 

 

O predlogih sklepov glasujejo člani PNO javno z dviganjem rok, če ne odločijo, da se o posameznem sklepu 

glasuje tajno. 

 

21. člen 

 

Sprejeti sklep se vnese v zapisnik v obliki in vsebini, kakor je bil sprejet na seji. 

Če sklepa ni mogoče oblikovati na seji, oblikuje sklep predlagatelj gradiva s soglasjem predsednika PNO. 

O potrditvi sklepa iz prejšnjega odstavka odloča PNO na prvi naslednji seji. 

 

VII. ZAPISNIK O SEJI PNO 

22. člen 

 

Potek seje PNO spremlja in zapisuje zapisnikar, ki ga določi predsednik PNO. Predsednik PNO oziroma 

zapisnikar, če tako odloči predsednik PNO, pošlje osnutek zapisnika seje vsem članom PNO v 7. (sedmih) 

dneh po končani seji PNO. Morebitna dopolnila člani pošljejo v enem dnevu od prejema zapisnika. 

Predsednik in zapisnikar podpišeta zapisnik z upoštevanjem dopolnitev ali kot pripombe k zapisniku. 

 

23. člen 

 

Zapisnik seje PNO mora vsebovati: 

-zaporedno številko seje, 

-kraj, prostor, datum in čas začetka in konca seje ali njene prekinitve, 

-ime in priimek osebe, ki je sejo vodila, če ta ni predsednik PNO ter imena in priimke navzočih članov PNO, 

-imena in priimka drugih navzočih, 

-ugotovitev sklepčnosti, 

-potek seje z navedbo udeležencev v razpravi in kratkim vsebinskim povzetkom posameznih razprav, 

natančno navedbo predlogov sklepov danih in glasovanja in rezultatov glasovanja o posameznem predlogu, 

- izjave za katere član PNO izrecno zahteva, da se vnesejo v zapisnik, 
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-besedilo sklepa k posamezni točki dnevnega reda, 

-izid glasovanja. 

 

Zapisnik podpišejo predsednik PNO in zapisnikar. PNO na prvi naslednji seji potrdi zapisnik.  

 

24. člen 

 

Izvirnik zapisnikov in sklepov PNO ter gradivo za posamezne seje se trajno hranijo v arhivu GIZ. Zapisniki 

sej PNO imajo oznako STROGO ZAUPNO in se lahko posredujejo tretjim osebam le v primeru, ko imajo le-

te pravico do vpogleda na podlagi veljavne zakonodaje oziroma drugim osebam le v soglasju s predsednikom 

PNO. 

Vsak član PNO ima pravico do vpogleda v arhive zapisnike sej PNO.  O  nameravanem vpogledu član PNO 

obvesti direktorja GIZ, o čemer se na naslednji seji obsveti člane PNO.   

 

VIII. OBVEŠČANJE O SKLEPIH PNO 

25. člen 

 

O sklepih PNO obvešča direktorja GIZ in po potrebi javnost predsednik PNO oziroma za to posebej 

pooblaščen član PNO, ki ga pooblasti predsednik.  

 

IX. ODGOVORNOST ČLANOV PNO 

26. člen 

 

Člani PNO morajo pri opravljanju svojih funkcij ravnati v dobro GIZ s skrbnostjo vestnega in poštnega 

gospodarstvenika.  

 

X. POGOJI IN PLAČILO ČLANOV PNO 

27. člen 

 

Direktor GIZ je dolžan omogočati članom PNO vse tehnične, administrativne in druge pogoje za učinkovito 

in nemoteno delo v zvezi s funkcijo člana PNO. 

 

28. člen 

 

Člani PNO so za svoje delo na sejah PNO upravičeni do povračilo stroškov, ki jih imajo v zvezi z 

opravljenem dela v PNO in sicer v višini, kor jo določi skupščina GIZ.  

Člani PNO zahtevek za povračilo stroškov v zvezi z opravljanjem dela v PNO z vsem razpoložljivimi 

dokazili posredujejo direktorju GIZ.  

 

XII. KONČNE DOLOČBE 

29. člen 

 

Spremembe in dopolnitve poslovnika se sprejemajo z 2/3 večino vseh članov PNO. 

Spremembe Poslovnika o delu PNO začnejo veljati z dnem, ko jih sprejme PNO.  
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Ljubljana, dne […] 


