Na podlagi 24. lena

Statuta Kluba atudentov Slovenska Bistrica je Zbor lanov

Slovenska Bistrica na 1. rednem Zboru lanov

Kluba atudentov

Kluba atudentov Slovenska Bistrica, dne 17. 9. 2021,

sprejel

PRAVILNIK O DELOVANJU DIJA`KE SEKCIJE KLUBA `TUDENTOV SLOVENSKA
BISTRICA

I. SPLO`NE DOLOBE
1.len

Dijaaka sekcija Kluba atudentov Slovenska Bistrica (v nadaljnjem besedilu DS K`SB) je organ Kluba

atudentov Slovenska Bistrica (v nadaljnjem besedilu K`SB), ki deluje v interesu svojih lanov.
interese zastopa na naslednjih podrojih:

rekreacija. Vseskozi si prizadeva za izboljaanje in lajaanje unega

povezovanje dijakov na obmoju

Njihove

kultura, izobra~evanje, mednarodno sodelovanje, zabava in

procesa na srednijih aolah ter skrbi za

Upravne enote Slovenska Bistrica.

2. len

DS K`SB deluje v okviru K`SB, kjer zastopa interese dijakov. V Upravnem odboru KaSB (v nadaljevanju
UO K`SB) interese DS K`SB zastopata Mentor Dijaake sekcije in Predsednik DS KaSB, ki je vabljen na
vsako sejo UO K`SB.
3. len

DS K`SB ima enak znak in peat

kot K`SB.

II. LANSTVO
4. len

Clan DS K`sB lahko postane vsak dijak, ki ima stalno prebivaliae
Bistrica ter ni starejai od 20 let. Dijak ob vlanitvi
potrdilo o vpisu v srednjo aolo za tekoe

lanstvo v DS K`SB je prostovoljno.

znotraj Upravne enote Slovenska

izpolni pristopno izjavo, prilo~i originalno in veljavno

aolsko leto.
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I1. ORGANI DJA`KE SEKCJE KLUBA `TUDENTOV SLOVENSKA BISTRICA
9. len

Organi DS K`SB so:
UO DS K`SB.
10. len

UO DS KSB sestavljajo naslednji lani:

Predsednik DS K`SB,
Tajnik DS KSSB,

.Koordinator projektov DS K`SB.
Clani UO DS K`SB so lahko le lani DS K`SB.
Clane UO DS K`SB imenuje UO K`SB na podlagi predloga Mentorja DS KSSB.
11. len

UO DS K`SB odloitve

sprejema na sejah. Seja je sklepna,

K`SB. Sklepi so sprejeti, e zanje glasuje veina

e je prisotna vsaj polovica lanov

UO DS

navzoih lanov.

Seje in dnevni red predlaga Predsednik ali Mentor DS K`SB. O sejah se vodi zapisnik, ki ga je Mentor

DS K`SB dol~an posredovati Predsedniku KaSB in Tajniku K`SB.
O sprejetih sklepih dokonno

odloa

UO K`SB.
12. len

Mandatna doba lanov

UO DS K`SB je eno leto. lan

UO DS KSSB lahko po preteku mandata ponovno

kandidira v UO DS K`sB.
13. len

lanstvo

v UO DS K`SB preneha iz razlogov navedenih v 8. lenu

uo KSB odoa

tega pravilnika.

o razreaitvi lana UO DS K`SB, in sicer na predlog uO DS K`SB. UO DS K`SB o predlogu

za razreaitev lana

UO DS KasSB odloa

z dvotretjinsko veino

na seiji UO DS K`SB.

lan UO DS K`SB lahko v asu trajanja mandata poda pisno odstopno izjavo z mesta lana UO DS KSSB.
Predsednik Ds K`SB, UO DS K`SB predlaga nadomestnega lana UO DS K`SB, ki ga mora UO Ds KaSB
potrditi z dvotretjinsko veino.

V. MATERIALNO IN FINANNO POSLoVANJE DS KasB
15. len

Finanno

odloa

poslovanje DS KSSB poteka preko transakcijskega rauna

K`SB. o finannem

poslovanju

UO K`SB (projekt/dotacijo potrdi ali zavrne).

DS KSSB z lastnimi sredstvi upravlja v okviru finannega

narta,

ki ga sprejme Zbor lanov

K`SB.

Dodatno DS K`SB upravlja s sponzorskimi sredstvi, ki jih pridobi od Dijaake organizacije Slovenije, in
drugimi sredstvi, ki j/ih zagotovi sama. O viaini sredstev, ki ne prihajajo s strani K`SB, je Predsednik DS

KSSB dol~an obvestiti uo K`SB. O porabi teh sredstev odloa

Uo K`SB.

17. len
V primeru sporov je pristojen UO K`SB.

V.PREHODNE DOLOBE
18. len

Ta pravilnik zane

veljati naslednji dan po tem, ko ga sprejme Zbor lanov

KSSB.

Slovenska Bistrica, 17. 9. 2021
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Datum: 17. 9. 2021

Pricetek sestanka: 18.30
Konec sestanka: 19:15

ZAPISNIK ZBORA LANOV KLUBA `TUDENTOV SLOVENSKA BISTRICA
1. redni letni Zbor lanov

Prisotni lani

Kluba atudentov Slovenska Bistrica

upravnega odbora: Toma~ Strelec, Ines Toma~i,

Rok Cafuta, Nika Sela,

}iga Oreai, Timotej Mlinar
Prisotni lani

dijaakega odbora: Miha Govedi

Prisotni lani

nadzornega odbora: Klara Kuaar

Prisotni lani

disciplinske komisije: Leon Jereb

Ostali prisotni: Petra Kroael, Gaaper Colja, Tine Dabanovi

Skupno atevilo lanov

kluba: 141

`tevilo prisotnih lanov kluba: 12
Dnevni red:

1) Potrditev delovnega predsedstva
2) Potrditev dnevnega reda
3) Predstavitev delovanja Kluba atudentov Slovenska Bistrica v letu 2021

4) Sprejem pravilnikov Kluba atudentov Slovenska Bistrica
5) Sprejem sprememb v statutu Kluba atudentov Slovenska Bistrica
6) Sprejem sprememb v pravilnikih Kluba atudentov Slovenska Bistrica
7) Razno
Zaradi premajhnega atevila lanov

kakor doloa

Statut K`SB.

na skupaini,

se le-ta zane

s pol urnim zamikom,

Klub atudentov Slovenska Bistrica
Trg svobode 5

2310 Slovenska Bistrica
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K1. Potrditev delovnega predsedstva

Predsednik K`SB Toma~ Strelec predlaga sebe za vodenje skupaine,
zapisniarko, Roka Cafuto ter Klaro Kuaar za overitelja zapisnika.

Ines Toma~i za

Razprava:/
Glasovanje: Zbor lanov

je glasoval z dvanajstimi (12) glasovi ZA, nobenim (0)

VZDR}ANIM in PROTI (0) za naslednji sklep.
Sklep: Zbor lanov

K`SB potrjuje delovno predsedstvo v sestavi: Predsednik Toma~

Strelec, zapisniarka

Ines Toma~i

in overitelja zapisnika Klara Kuaar in Rok Cafuta.

K2. Potrditev dnevnega reda

Predsedujoi

predstavi predlagani dnevni red zbora lanov.

Razprava:/
Glasovanje: Zbor lanov

je glasoval z dvanajstimi (12) glasovi

ZA, nobenim (0)

VZDR}ANIM in PROTI (0) za naslednji sklep.
Sklep: Zbor lanov K`sB potrjuje dnevni red 1. rednega Zbora lanov K`SB.

K3. Predstavitev delovanja Kluba atudentov Slovenska Bistrica v letu 2021

Poroa

predsedujoi:

Organizirali smo nagradno igro za vinjeto, delavnico origamija,

ko so se ukrepi zaeli

lajaati smo organizirali tudi marsikatere druge atudentske

delavnice, potopise (Ju~na Afrika in Madagaskar), tradicionalno degustacijo vina,
poker turnir, . Imeli smo prvi dijaaki projekt Diskgolf, ki smo ga objavili tudiv
Panorami. Poletje smo okronali z najvejim

letoanjim dogodkom Vreji Festom.

Projekt je bil dobrodelen, v te namene smo se odloili
organizacijam podariti skupno 6000¬. Poletje smo zakljuili

lokalnim humanitarnim
z Jazz koncertom pod

zvezdami, ki je bil prav tako uspeaen. Septembra smo imeli tudi uspeano izveden
Teden odprtih vrat za dijake s petimi projekti. Letos nam je v interesu urediti im

ugodnosti za lane
smu anje

kluba, od cenejae pijae,

ve

do aportnih aktivnosti, projektov, kart za

in ostalo.

Razprava:/
Glasovanje: Zbor lanov

je glasoval z dvanajstimi (12) 8lasovi ZA, nobenim (0)

VZDR}ANIM in PROTI (0) za naslednji sklep.

Klub atudentov Slovenska Bistrica
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Sklep: Zbor lanov

K`SB se seznani z delovanjem Kluba atudentov Slovenska Bistrica

v letu 2021.

K4. Sprejem pravilnikov Kluba atudentov Slovenska Bistrica
V skladu s navodili s strani `KIS-a, sprejemamo Pravilnik o nabavi kluba, ki ureja

organizacijo in postopke nabave blaga in storitev kluba, e je njihova vrednost viaja
od 20.000 ¬.

Zaradi poveanega

obsega dela z dijaki, sprejemamo Pravilnik o delovanju Dijaake

sekcije, ki natanneje

doloa

njen namen, sestavo in delovanje.

Razprava:
Glasovanje: Zbor lanov

je glasoval z dvanajstimi (12) glasovi ZA, nobeninm (0)

VZDR}ANIM in PROTI (0) za naslednji sklep.
Sklep: Zbor lanov

KaSB sprejme Pravilnik o Nabavi in Pravilinik o delovanju Dijaake

sekcije Kluba atudentov Slovenska Bistrica.

K5. Sprejem sprememb statuta Kluba atudentov Slovenska Bistrica

Predsedujoi

prisotnim predlaga sledee spremembe temeljnega akta.

Funkcija »Mentor/predsednik dijaake skupnosti« se preimenuje v »Mentor

Dijaake sekcije«
27. len,

2. toko

spremenimo tako, da se bo sedaj glasil: "Sestavlja ga aest

(6) do sedem (7) lanov,

in sicer aest (6) osnovnih funkcij Predsednik,

Podpredsednik, Tajnik, Blagajnik, Mentor Dijaake sekcije in Koordinator

projektov ter ena (1) stranska funkecija,
27.

len,

3.

to ko

spremenimo

tako,

in sicer Sedmi lan."

da

se

bo sedaj

glasil:

"

Za

pravnomo no

delovanje in sprejemanje aktov Kluba mora biti izvoljenih vseh 6 osnovnih

funkcij, stranska funkcija je lahko zasedena in v sklopu Kluba pravnomono
delujejo, e

se za to v volilnem postopku izka~e zunanji interes oziroma

pove ano

zanimanje za delovanje Kluba."

42. len,

2. toko

spremenimo tako, da se bo sedaj glasil: "Upravni odbor

Dijaake sekcije sestavljajo predsednik dijaake sekcije in minimalno dva
tlana. Imenuje jih Upravni odbor Kluba, za dobo enega (1) leta."

Klub studentov Slovenska Bistrica
Trg svobode 5

2310 Slovenska Bistrica

SB
Shoves

E-poata: info@kssb.si

www.kssb.si
50. len,

2. toko

spremenimo tako, da se bo sedaj glasil: "Kandidat za

Predsednika mora v asu

kandidacijskega postopka predlo~iti listo kandidatov

za funkcije Podpredsednika, Tajnika, Blagajnika, Mentorja Dijaake sekcije in
Koordinatorja projektov Kluba ter glede na izkazan interes tudi dodatno

funkcijo Sedmega lana

Upravnega odbora."

Odpravijo se pravopisne napake.
Poenoti se oblika dokumenta, da je bolj smiseln.

Razprava:/
Glasovanje: Zbor lanov

je glasoval z dvanajstimi (12) glasovi ZA, nobenim (0)

VZDR}ANIM in PROTI (0) za naslednji sklep.
Sklep: Zbor lanov

sprejme predlagane spremembe temeljnega akta (statuta) Kluba

atudentov Slovenska Bistrica.

K6. Sprejem sprememb v pravilnikih Kluba atudentov Slovenska Bistrica

Predsedujoi

prisotnim predlaga sledee

spremembe Pravilnika o delovanju

Upravnega odbora Kluba atudentov Slovenska Bistrica:

Funkcija »Mentor/predsednik dijaake skupnosti« se preimenuje v »Mentor

Dijaake sekcije«
1. len,

1. toka,

se spremeni, da se sedaj glasi: »Upravni odbor sestavljajo

predsednik, pet (5) osnovnih lanov,

z mo~nostjo ene (1) stranske funkcije, ki

je zasedena ob izkazanem interesu.«
4. len

se spremeni, da se glasi: Upravni odbor ima poleg funkcije

predsednika ae sledee

stalne funkeije: Podpredsednik, Tajnik, Blagajnik,

Koordinator projektov, Mentor Dijaake sekcije ter eno stransko funkcijo:

Sedmi lan.
6. len,

3. alineja se spremeni, da se glasi: »lmenuje lane

upravnega odbora

dijaake sekcije.«
Izbriae se 40. len,

saj je obrazec za projektno poroilo

obseg projekta.
Izbriaeta se 4. in 5. toka

43. lena.

Odpravijo se pravopisne napake.

enak, ne glede na

Klub atudentov Slovenska Bistrica
Trg svobode 5

2310 Slovenska Bistrica

5B
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Poenoti se oblika dokumenta, da je bolj smiseln.
Predsedujoi

prisotnim predlaga ae sledee

spremembe Pravilnika o finannem

delovanju Kluba atudentov Slovenska Bistrica:
Funkcija »Mentor/predsednik dijaake skupnosti« se preimenuje v »Mentor

Dijaake sekcije«.
4. len,

5. toka:

Mesena

pavaala Mentorja dijaake sekcije in sedmega lana

se dvigneta iz 10 ¬ na 20 ¬.
4. len, 6. toka se spremeni, da se bo sedaj glasil: »Naloge in obseg dela, ki
jih mora dotini

funkcionar upravnega odbora KaSB opravljati so definirane v

Pravilniku o delovanju Upravnega odbora K`SB', svetnik je do honorarja
upravien
poroa

za vsako udele~eno sejo, o vsebini katere ustno ali v obliki poroila

upravnemu odboru. PR je do honorarja upravien

objav meseno

v primeru vsaj 5-ih

na omre~ju Facebook, ki so vsebinsko skladne s klubom,

Zvezo aKIS in SOS ter v primeru vsaj 10-ih objav meseno

na omre~ju

Instagram.«
4. len

mesene

7. toka

se spremeni, da se bo sedaj glasil: »Upravni odbor lahko

pavaale iz toke

5. tega lena

po predlogu predsednika in/ali

podpredsednika za posamezni mesec zviaa ali zni~a do 100% zaradi vejega

ali

manjaega obsega opravljenega dela.«

5. len

se spremeni, da se bo sedaj glasil: »Za po pogodbi sklenjeno delovno

razmerje, se delovna ura vrednoti po urni podstavki, ki jo s sklepom doloi
Upravni odbor.«

Posodobi se »Obrazec za izplailo

potnih stroakov«.

Odpravijo se pravopisne napake.
Poenoti se oblika dokumenta, da je bolj smiseln.

Razprava:/
Glasovanje: Zbor lanov

je glasoval z dvanajstimi (12) glasovi ZA, nobenim (0)

vzDR}ANIM in PROTI (0) za naslednji sklep.
Sklep:

Zbor lanov

sprejme

predlagane spremembe

Upravnega odbora in Pravilnika o finan nem

Bistrica.

Pravilnika

o

delovanju

delovanju Kluba atudentov Slovenska

Klub atudentov Slovenska Bistrica
Trg svobode 5

2310 Slovenska Bistrica

SB
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K5. Razno

Razprava:

Zapisala:
Ines Toma~i

Predsednik K`SB:
Toma~ Strelec

Stod
Overitelja zapisnika:
Rok Cafuta

Klara Kuaar

