
Na podlagi 24. lena Statuta Kluba atudentov Slovenska Bistrica je Klub atudentov 

Slovenska Bistrica na rednem Zboru lanov, dne 30. 10. 2021 sprejel 

Pravilnik o delovanju Upravnega odbora Kluba atudentov 

Slovenska Bistrica 

1. Sploane dolobe

1. len 

(namen pravilnika) 

Ta pravilnik ureja pristojnosti, naloge in nain delovanja Upravnega odbora Kluba 

atudentov Slovenska Bistrica (UO KSSB), skladno z dolobami statuta kluba ter vseh 
ostalih predpisov, ki zavezujejo klub pri njegovem delovanju. 

2. clen 

(sestava in mandat odbora) 

1) Upravni odbor sestavljajo predsednik, pet (5) osnovnih lanov, z mo~nostjo ene 

(1) stranske funkcije, ki je zasedena ob izkazanem interesu. 

2) Mandat lanov UO traja dve (2) leti. 

3. len 

(volitve lanov upravnega odbora) 

1) Clane upravnega odbora izvoli zbor lanov na neposrednih volitvah. 

2) Upravni odbor lahko samostojno imenuje novega lana izredno brez potrditve 

zbora lanov v primeru, da je lan upravnega odbora podal odstopno izjavo ali 

je bil izloen iz upravnega odbora zaradi upravienih razlogov. 

3) Kandidacijski in volilni postopck potcka skladno z dolobami statuta kluba. 

4. len 

(stalne funkcije lanov odbora) 

Upravni odbor ima poleg funkcije predscdnika ac sledee stalne funkcijc: 

Podpredscdnik, Tajnik, Blagajnik, Koordinator projektov, Mentor Dijaake sckcije ter 
eno stransko funkcijo: Sedmi lan. 



5. len 

(razdelitev delovnih nalog kluba) 

1) Upravni odbor na prvi seji po izvolitvi odloi o sklicu zbora aktivistov, med 

katere razdeli posamezne delovne naloge v klubu. 

6. len 

(naloge in pristojnosti) 

Upravni odbor v okviru svojih nalog: 

pripravlja predloge programa dela, finannega narta ter druga gradiva za 

Zbor lanov in daje poroila o svojem delu, 

imenuje vodje projektov, 
imenuje lane Upravnega odbora Dijaake sckcije, 

sklicuje zbor lanov, 

imenuje kandidacijsko komisijo, 
predlaga predstavnike kluba v organe kluba, 

upravlja premo~enje kluba in razpolaga s posameznimi deli premo~enja v 

skladu s statutom in drugimi predpisi s tega podroja, 

izvaja sklepe zbora lanov, 

skrbi za izpopolnjevanje programa dela, 

skrbi za finanno in materialno poslovanje kluba, 
pripravlja predloge sploanih aktov kluba, 

doloa viaino letne lanarine,

vodi evidenco lanstva in druge predpisane evidence, 

pripravi letno poroilo o poslovanju kluba, 
odloa o sprejemu novih lanov, izstopu in rtanju iz lanstva, 

uresniuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov kluba, so dogovorjene ter naloge, 

ki mu jih nalo~i zbor lanov. 

2. Stalne funkcije upravnega obora 

a. Predsednik kluba 

7. len 

(opredelitev) 

1) Predscdnik kluba zastopa, vodi in predstavlja klub pred dr~avnimi organi ter 

drugimi organizacijami in tretjimi osebami, po navodilu upravnega odbora. 

2) Znotraj upravnega odbora ima enako glasovalno pravico kot ostali lani. 



8. len 

(naloge in pristojnosti predsednika) 

Predsednik ima sledee pristojnosti in zadol~itve: 
pripravlja predlog dnevnega reda sej upravnega odbora in sej zbora lanov, 

sklicuje in vodi seje upravnega odbora in zbora lanov, 

sklicuje in vodi seje zbora aktivistov, 

podpisuje finanne odredbe, ki se rpajo iz sredstev oz. prorauna kluba, 

skrbi za porazdelitev in koordinacijo dela, 

pripravlja tinanni in programski nart ter poroilo za pozamezno leto. 

9. len 

(finanne odredbe) 

1) O namenski porabi sredstev mora predsednik meseno poroati upravnemu in 

nadzornemu odboru. 
2) Predsednik lahko samostojno odreja posamezno porabo sredstev do vrednosti

100,00e, pri emer morajo biti vsa sredstva porabljena namensko, za 

uresnievanje ciljev in nalog kluba. 
3) V kolikor vrednost transakcije presega 100,006, mora predsednik pridobiti 

soglasje upravnega odbora. 

10. len 

(Finanni in programski nart) 

Finanni in programski nart za posamezno leto je predsednik dol~an pripraviti do prve 

seje upravnega odbora v mesecu januarju. 

11. len 

(Finanno in programsko poroilo) 

Finanno in programsko poroilo za pozamezno leto je predsednik dol~an pripraviti do 

prvega letnega zasedanja zbora lanov, ki praviloma poteka v mesecu oktobru. 

b. Podpredsednik 

12. len 

(opredelitev) 

Podpredsednik kluba prevzame vsa pooblastila in zadol~itve predsednika kluba, v 

primeru njcgove daljae odsotnosti, odstopa ali razreaitve s funkcije. 



13. len 

(naloge in pristojnosti) 

Podpredsednik opravlja sledee naloge in pristojnosti: 

nadzira vodenje dokumentacije kluba, 
pomaga predsedniku kluba pri porazdelitvi in koordiaciji dela, 
sodeluje z njim pri pripravi finanenega in programskega narta in poroila za 

posamezno leto, 
skupaj s predsednikom meseno preglejuje mesena poroila za izplailo 

honorarjev, 
odobri obrazce za potne stroake ter mesena poroila za izplailo predsedniku. 

c. Tajnik 

14. len 

(opredelitev) 

1) Tajnik kluba opravlja sploane admistrativno tehnine funkcije v zvezi z delom 

in poslovanjem kluba. 
2) V primeru njegove odsotnosti ga nadomeaa blagajnik. 

15. len 

(dela in naloge) 

1) Tajnik kluba opravlja naslednja dela in naloge: 

zapisuje in obnavlja zapisnike sej upravnega odbora in zbora anov, 

skrbi za evidenco lanov kluba, 

preverja sklepnost na sejah zbora lanov, 

pripravlja gradivo za sejo zbora lanov in upravnega odbora, 

koordinira pripravo in skrbi za redno izdajo klubskega glasila, 

pomaga predsedniku pri opravljaju tekoih poslov. 

2) Tajnik opravlja tudi vse ostale admistrativno-tchnine zadol~itve po nalogu 

predsednika ali upravnega odbora kluba. 



d. Blagajnik 

16. len 

(opredelitev) 

Blagajnik skrbi za materialno-finanno poslovanje kluba ter vodi materialno in 

finanno evidenco. 

17. len 

(dela in naloge) 

1) Blagajnik opravlja naslednja dela in naloge: 

vodi blagajniako knjigo in rono blagajno, 

izvrauje finanne posle po nalogu predsednika ali upravnega odbora, 

sodeluje pri pripravi finannega poroila ter zakljunega rauna. 

2) Blagajnik vodi inventarno knjigo in skrbi za pravilno ter smotrno izkoriaanje 

premo~enja kluba. 

3) O svojem delu redno poroa nadzornemu odboru na njegovih sejah. 

e. Koordinator projektov 

18. len 

(opredelitev) 

Koordinator projektov usklajuje delo med vodjami posameznih projektov ter vrai 

nadzor nad njihovo izvedbo. 

19. len 

(dela in naloge) 

1) Koordinator projektov v okviru svojih nalog: 

nudi strokovno pomoë pri izvedbi posameznih projektov, 

usmerja vodje projektov, 
zbira dokumentacijo o projcktih, 

vodi evidenco poroil zakljuenih projektov. 
Vodi evidenco opravljenih ur na projektih 

2) O poteku dela na projektih redno seznanja nadzorni odbor na njegovih sejah. 



2.1 Stranske funkeije upravnega obora 

f.Mentor Dijaake sekeije 

20. len 

(opredelitev) 

Zastopa interese Dijaake sekcije Kluba atudentov Slovenska Bistrica na sejah 

Upravnega odbora Slovenska Bistrica. 

21. len 

(dela in naloge) 

1) Mentor Dijaake sekcije vodi Dijaako sekcijo in skrbi za projekte, namenjene 

predvsem dijakom. 
2) V okviru Upravnega odbora Kluba atudentov Slovenska Bistrica poroa o 

delovanju Dijaake sekcije. 

3. Delovanje upravnega odbora 

22. len 

(zasedanje) 

) Upravni odbor zaseda na svojih rednih sejah, praviloma enkrat meseno. 

2) Sejo sklie predsednik, ki doloi dnevni red seje. 

3) O seji in dnevnem redu seje morajo biti lani upravnega odbora obveaeni po 

elektronski poati, najmanj (5) dni pred zasedanjem. 

4) Upravni odbor je sklepen, e je na seji prisotna ve, kot polovica lanov UO 

5) Predsedik lahko sklie tudi izredno sejo, sladno z doloili tega pravilnika. 

6) Clani Upravnega odbora lahko iz redne seje izostanejo trikrat zaporedoma iz 
opraviljivih razlogov in le enkrat iz neupraviljivih razlogov. V kolikor lan 

upravnega odbora tega ne upoateva se nu poda razreanica. 

23. clen 

(izredna seja) 

) Izredno sejo uprav nega odbora lahko sklièeta vsaj dva (2) clana upravnega 

odbora ali predsednik kluba po lastni presoji. 

2)0 termminu seje in njenem dnevnem redu morajo biti ostali lani upravnega 

odbora obveaeni vsaj atirindvajset (24) ur pred sejo. 



24. len 

(dnevni red) 

1) Na dnevnem redu seje upravnega odbora se morajo obvezno obravnavati 

naslednje toke: 

potrditev zapisnika prejanje seje upravnega odbora, 
potrditev dnevnega reda, 
tocka razno. 

2) Tocka razno je namenjena sploani razpravi in sprejemanju predlogov, sklepov 
za prihodnjo sejo. 

25. len 

(zapisnik seje) 

1) Zapisnik seje upravnega odbora praviloma piae tajnik. 

2) Predlogi sklepov so sestavni del zapisnika.

3) Zapisnik seje mora biti lanom upravnega odbora in nadzorne komisije na voljo 

v prostorih kluba atirinajst (14) dni po konani seji. 

4) Zapisnik, poleg tajnika, podpiae ae predsednik oz. njegov namestnik. 

5) Upravni odbor potrdi zapisnik z glasovanjem na naslednji seji. 

6) Kopijo tajnik hrani v arhivu. Zapisniki se v arhivu hranijo 10 let. 

26. len 

(plan dela in poroanje) 

1) Upravni odbor deluje na osnovi programskega narta za posamezno leto. 

2) Programski nart na predlog predsednika kluba upravni odbor potrjuje na prvi 

redni seji v koledarskem letu. 

3) Za vsako etrtletje upravni odbor sprejme poroilo o delu, ki ga pripravi 

predsednik kluba. 

4) Na osnovi etrtletnih poroil se ob koncu leta pripravi in sprejme letno 

poroilo. 

4. Postopek odloanja 

27. clen 

(sploano) 

) Upravni odbor odloa s sklepi. 
2) Sklep je sprejet v kolikor zanj glasuje veina prisonih lanov Upravnega 

odbora. 



3) Predsednik lahko zahteva, da se o posameznem sklepu ponovno glasuje, v 

kolikor meni, da je sklep v nasprotju s predpisi, ki zavezujejo klub ali 

kakorkoli akodi delovanju kluba. 

4) V primeru iz prejanje toke je sklep izglasovan, e zanj glasuje veina 

prisotnih lanov UO 

28. len 

(predlog sklepa) 

1) Sprejetje doloenega sklepa lahko predlaga katerikoli lan kluba. 

2) Predlog mora posredovati predsedniku, ki je dol~an podati predlog na 

dnevnem redu naslednjega rednega zasedanja upravnega odbora. 

29. len 

(vsebina predloga sklepa) 

Predlog sklepa mora vsebovati 
ime in priimek predlagatelja, 

besedilo sklepa, 

utemeljitev sklepa. 

30. len 

(utemeljitev sklepa) 

1) V utemeljitvi sklepa je predlagatelj dol~an predstaviti: 

argumente, iz katerih je razvidno sprejetje sklepav korist delovanja kluba, 

VSe morebitne pravne in finanne posledice sklepa za klub. 

5. Delovanje pomo~nih organov 

a. Delovne naloge aktivistov v klubu 

31. len 

(opredelitev) 

Upravni odbor na svojem prvem rednem zasedanju doloi delovne naloge v klubu, 

mednje zlasti sodi: 

delo v prostorih kluba med uradnimi urami, 

upravljanje z informacijsko tehnologijo. 



32. Elen 

(delitev del in nalog) 

1) Dela in naloge se razdelijo med aktiviste na prvem zboru aktivistov v tekoem 

letu. Delitev praviloma poteka glede na ~elje aktivistov, ki se za posamezna 

dela javljajo sami. 

2) V kolikor se za posamezno delo javi ve aktivistov, izbor opravi upravni odbor 

z glasovanjem. 

3) V primeru, da se za posamezno delo ne javi nihe, aktivista izbere upravni 

odbor. Prednost pri izboru imajo tisti aktivisti, ki sodelujejo na manjaem atevilu 

projektov oziroma nimajo ostalih zadol~itev. Ce izbrani aktivist ne ~eli 

opravljati nobenega dela, se ga izkljui iz zbora aktivistov. 

33. clen 

(plailo za delo) 

Aktivisti so za svoje delo upravieni do plaila glede na opravljeno atevilo ur, skladno 

z dolobami Finannega pravilnika Kluba. 

b. Delo v prostorih kluba med uradnimi urami 

34. clen 

(opredelitev) 

1) Delo med uradnimi urami zajema predvsem zadol~itve in naloge, ki zadevajo 

redno poslovanje kluba. 

2) Uradne ure potekajo v prostorih kluba, praviloma vsak ponedeljek, sredo in 

petek med 18.00 in 20.00. 

35. len 

(Seznam zadol~itev) 

ZAP. ̀T. ZADOL}ITEV 
Pregled poate 

OPIS 
Pred uradnimi urami je obvezen dvig poate. 
Morebitna poata se odpre in dav predal prejeta; 
Prejeti rauni se zlo~ijo v mapo neplaani rauni. 
Tiskanje se prioritetno izvaja na barvnem kopirnem

1. 

ata. 

2. Pomo pri 

kopiranju in 

tiskanju 
Pregled e-poate Pregledujeta 

stroju HP. Uporabnikom je na voljo drugi raunalnik. 

3. osrednji e-poatni naslov Se 

(info@kssb.si) in e-poatni naslov za vlanjevanjec 

vclanitev@kssb.si 



Pobiranje Prijava je mo~na zgolj in samo s takojanim plailom 
in posredovanjem vseh podatkov. Rezervacije niso 

4. 
prijav na 

projekte 
Pregled izlo~be | Priprava in postavitev vsebin, ki morajo biti obeaene 

mo~ne. 

5. 

in odstranitev neaktualnih vsebin. 

Pospravljanje Za istoo prostorov so zadol~eni izkljuno aktivisti, 6. 

ki delajo na uradnih urah. Vsak dan po konanih 

uradnih urah je obvezno poistiti tla. Prav tako je 
nujna urejenost pisarniake mize in omar. 

Kdorkoli vzame iz blagajne denar mora izpolniti 

izdajnico in o tem obvestiti blagajnika kluba. Ko se 

morebitni preostanek denarja vrne, do konca izpolni 

prostorov 

kluba 

7 Skrbniatvo nad 

blagajno 

izdajnico in jo pospravi v mapo izdajnice. 

Vpisno dokumentacijo je potrebno dati v za to 

namenjen predal in novemu lanu izdati lansko 

izkaznico. 

8. vclanjevanje 
novih lanov 

9. Vlanjevanje Po pregledu e-poate za vlanjevanje, je nove lane 

lanov potrebno obvestiti o njihovem lanstvu in jim 
spletne pripraviti lansko izkaznico. Nove lane je potrebno 

novih 

preko 
vpisati v seznam lanov. 

Na uradnih urah se opravljajo tudi ostale naloge, ki jih 

posamezniku doloi predsednik oz. upravni odbor 

kluba. 

strani 

10. Ostale 

zadol~itve 

36. len 

(potek dela) 

1) Delo med uradnimi urami opravljata eden (1) do dva (2) aktivista, ki se o delitvi 

nalog med seboj dogovorita. 

2) V kolikor dogovor med njima ni mogo, naloge smiselno razdeli predsednik 

kluba. 

3) Upravni odbor lahko aktivistom doloi dodatne zadol~itve, v kolikor se za to 

izka~e potrcba. 

c. Upravljanje z informacijsko tehnologijo in ostalim invetarjem 

37. clen 

(opredelitev) 

Za potrebe upravljanja z raunaniki in ostalo informacijsko tehnologijo je zadol~en en 

(1) aktivist, ki opravlja funkeijo klubskega raunalniarja. 



38. len 
(naloge in zadol~itve) 

1) Klubski raunalniar v okviru svojih nalog: 

ureja spletno stan, kar zajema objavo sporoil, nadgradnjo, popravke oziroma 

vse, kar je potrebno za nemoteno delovanje spletne strani, 

je skrbnk celotnega raunalniakega sistema, kar zajema programsko in strojno 

opremo, 
skrbi za nemoteno delovanje telefona, elektrine in internetne povezave ter 

vseh elektronskih naprav, ki se nahajajo v klubu, 

nudi pomo pri delu z raunalnikom ostalim aktivistom. 

2) Upravljanje z informacijsko tehnologijo zajema tudi vsa redna vzdr~evalna 

dela. 

3) Upravni odbor ali njegov predsednik lahko klubskemu raunalniarju doloi 

tudi dodatne naloge, v kolikor je to potrebno za delovanje kluba. 

d. Izvedba projektov 

39. len 

(projektni nart) 

1) Aktivist, ki ~eli pripraviti doloen projckt mora upravnemu odboru posredovati 

projektni nart, ki mora vscbovati: 

eilje projckta, 
podatke o vodji projekta, 

morebitnih sodelavcih in mentorjih, 

predvideno trajanje projekta, 
finanno shemo, 

predvideno bilanco uspeha. 
- Nart marketinga 

2) Upravni odbor s sklepom sprejme ali zavme predlagani projekt. 

40. len 

(vodja projckta) 

Vodja projckta je oseba, ki jc zadol~ena in odgovorna za celotno izvedbo projekta. 

Odgovorna je za nartovanje, izvedbo in poroanje o projektu ter za izpolnitev vse 

potrcbne dokumentacije. Skrbi, da projekt poteka nemoteno. Pri tem je dol~na skrbeti, 

da se s projektom uresnijo zastavljeni cilji. 



41. clen 

(vodja tima) 

Vodja tima v okviru svojih nalog: 

po potrebi se posvetuje s koordinatorjem projektov, 

skrbi za namensko porabo sredstev, 

je odgovoren za sporoanje datumov projektov, za oddajanje projektnih nartov 

in poroil svojega tima, 

odgovarja za oddajanje zapisnikov sestankov svojega tima in nasploh za 

delovanje svojega tima. 

42. len 

(projektno poroilo) 

1) Vodja projekta je v roku 15 dni po zakljuku projekta dol~an izdelati projektno 
poroilo in ga skupaj z vso pripadajoo dokumentacijo predlo~iti vodji tima. 

2) Vodja tima projektna poroila svojega tima meseno posreduje v pregled in 

potrditev upravnemu odboru. 
3) Poroilo mora vsebovati: 

podatke o vodji projekta, morebitnih sodelavcih in mentorjih, 

trajanje projekta, 
opis projekta in uspeanost projekta glede na zartane cilje, 

atevilo izplaanih ur za izvedbo projekta 
bilanco projekta. 

4) Izdelan obrazec mora, pred zaetkom uporabe, potrditi upravni odbor s 

sklepom. 

43. len 

(potrditev projektnega poroila) 

1) Upravni odbor projektno poroilo pregleda in ga potrdi s sklepom. 
2) V kolikor upravni odbor pri pregledu poroila ugotovi kakranekoli 

pomankljivosti vrne poroilo vodji tima skupaj z navodili za popravo. 
Vodja tima je dol~an slediti navodilom upravnega odbora in popravljeno 3) 
poroilo vrniti odboru v roku 8 dni. 
Projekt se s potrditvijo upravnem odboru zakljui, tajnik kluba pa poskrbi za 

arhiviranje projektne dokumentacije. 
4) 



6. Namenska poraba finannih sredstev 

44. len 

(opredelitev) 

Upravni odbor in predsednik kluba morata pri upravljaju s finannimi sredstvi kluba 

skrbeti, da se ta porabljajo izkljuno za namene ciljev in dejavnosti kluba, kamor zlasti 

sodi: 

Financiranje oziroma sofinanciranje interesnih ali obatudijskih dejavnosti 

Studentov za nepridobitne namene,

zagotavljanje pogojev za delovanje kluba in njegovih organov ter 

zagotavljanje boljaega socialno ekonomskega polo~aja atudentov. 

45. len 
(interesne ali obatudijske dejavnosti atudentov)

Interesne ali obatudijske dejavnosti atudentov se izvajajo preko projektov, ki jih 

organizirajo posamezni timi glede na njihovo tematiko. 

46. len 

(skrb za boljai socialno-ekonomski polo~aj atudentov) 

Klub s svojo dejavnostjo svojim lanom izboljauje socialno-ekonomski polo~aj, z 

organizacijo humanitarnih akcij, nudi popuste pri koriaenju razlinih storitev, ki se 

nanaaajo na bivanje, prevoz in pre~ivljanje prostega asa lanov, organizira projekte na 

podroju zdravstva. 

47. len 

(zagotavljanje pogojev za delovanje kluba in njegovih organov) 

V okviru delovanja kluba se finanna sredstva porabljajo za: 

stroake osnovnih sredstev, 

stroake storitev, 

stroake izobra~evanja, 
stroake reprezentance, 

stroake promocije, 

materialne stroake, 

infrastrukturme stroke (najemnine, obratovalni stroaki), 

stroaki pla, honorajev, potni stroaki. 



48. clen 

(nartovanje in omejitev porabe) 

1) Poraba sredstev se predvidi v letnem finannem nartu in preveri v finannem 

poroilu. 
Sredstva, ki jih klub nameni za promocijo, reprezentanco, skupno ne smejo 

presegati 15% vseh odhodkov na letni ravni. 

3) Izplaila pla, nagrad, honorarjev in potnih stroakov so urejena v posebnem 

pravilniku. 

. Konna doloba 

49. len 

(veljavnost) 

Ta pravilnik stopi v veljavo nasledji dan po potrditvi na rednem Zboru lanov Kluba 

Studentov Slovenska Bistrica, dne 30. 10. 2021. 

V Slovenski Bistrici, dne 30. 10. 2021 

Predsednik Kluba atudentov Slovenska Bistrica. 

Toma~ Strelec 

K `tuedenbov 
slovenska Bistrica 
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Datum: 30. 10. 2021 

Prietek sestanka: 18:30 

Konec sestanka: 

ZAPISNIK ZBORA �LANOV KLUBA `TUDENTOV SLOVENSKA BISTRICA 

Prisotni lani upravnega odbora: Toma~ Strelec, Nika Sela, Alja Kvas, Ziga Oreai, 
Timotej Milinar, Rok Cafuta 
Prisotni lani dijaakega odbora: Kaja Vidmar 
Prisotni lani nadzornega odbora: Miha Marke~, 
Prisotni lani disciplinske komisije: Leon Jereb, Niko Mesari 

Ostali prisotni: Gaaper Colja, Tina Cafuta, Nina Cafuta, Petra Kroaelj, Klara Kuaar 

Dnevni red 

1) Potrditev delovnega predsedstva 

2) Potrditev dnevnega reda 

3) Sprememba finannega pravilnika K`SB 
4) Sprememba pravilnika o delovanju UO K`SB 
5) Volitve svetnika 

6) Razglasitev izida volitev 

7) razno 

V skladu s Statutom K`SB se zaradi premajhne udele~be, Zbor lanov prestavi za 30 
min. 

1. Potrditev delovnega predsedstva: 

Predsednik KSSB predlaga delovno predsedstvo v naslednji sestavi: 
Predsedujoi: Toma~ Strelec 
Zapisnikar: Rok Cafuta

Overitelja zapisnika: Timotej Mlinar, Nika aela 

Razprava:
Zbor dlanov je glasoval z 14 glasovi ZA, ni (0) glasovi PROTI in ni (0) VZDR}ANIMI za 

naslednji sklep. 
SKLEP: Zbor lanov potrjuje delovno predsedstvo v naslednji sestavi: predsedujoi 

Tomai Strelec, tajnik Rok Cafuta, overitelja zapisnika Timotej Mlinar, Nika aela 
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2. Potrditev dnevnega reda 

Predsedujoi predstavi dnevni red 2. zbora lanov. 

Razprava: 
Zbor lanov je glasoval z 14 glasovi ZA, ni (0) glasovi PROTI in ni (0) VZDR}ANIMI za 

naslednji sklep. 
SKLEP: Zbor lanov sprejema dnevni red 2. redne skupaine. 

3. Sprejem sprememb finannega pravilnika KaSB 

1, 2., 3. toke 4. lena: Posodobijo se minimalne urne podstavke. Da so 

skladne z zakonodajo. Podstavke za aktivnosti grafinega oblikovanja, 
marketinga in urejanja spletne strani se doloijo na 6 ¬ neto. 

o5. toka: Doda se toka, ki doloa nain poroanja o delu za lane 

Kluba. 
o 6. in 7. toka: Izbriae se del, ki opredeljuje plailo za marketing 

Doda se nov (7. len), ki opredeljuje nain in viaino plaila za projektno delo 

lanom Kluba 
6. in 8. len: Dol~nost evidentiraja plaanega dela se prestavi iz Tajnika 

Kluba na Koordinatorja projektov. 
9. len: doda se toka o maksimalni vrednosti povraila mesenih potnih 

stroakov, da je skladnoz zakonodajo. 

Razprava: 
Zbor lanov je glasoval z 14 glasovi ZA, ni (0) glasovi PROTI in ni (0) VzDR}ANIMI za 

naslednji sklep. 
SKLEP: Zbor lanov se seznani in sprejme spremembe finanënega pravilinika KaSB. 

4. Sprejem sprememb pravilnika u delovanju UO K`SB 

Popravita se 22. in 27. len, da se sedaj skladata s Statutom KaSB. 
35. lenu se dodajo in bolje opredelijo zadol~itve na uradnih urah. 

19. in 42. len se posodobita, da se skladata z spremembami Finannega 

pravilnika. 

Razprava 
Zbor lanov je glasoval z 14 glasovi ZA, ni (0) glasovi PROTI in ni (0) VZDR}ANIMI za 

naslednji sklep. 
SKLEP: Zbor lanov se seznani in sprejme spremembe pravilnika o delovanju UO 

K`SB. 



Klub atudentov Slovenska Bistrica 

Trg svobode 5 

2310 Slovenska Bistrica 

SBL Tel.: 070 594 392 

E-posta: info@kssb.si Slovenoka Bistrica 

www.kssb.si 

5. Volitve svetnika Zveze `KIS in Sveta SOLS 

Kandidirala je Klara Kuaar, ta se na kratko predstavi. Volilno komisijo sestavljajo: Ziga 
Oreai (predsednik), Leon Jereb in Nika `ela (lana). 
Zbor lanov je glasoval z 14 glasovi ZA, ni (0) glasovi PROTI in ni (0) VZDR}ANIMIl za 

naslednji sklep. 
SKLEP: Zbor lanov se seznani s prispelima kandidaturama Klare Kuaar za mesto 

svetnice Zveze SKIS ter svetnice Sveta SOLS. 

6. Razglasitev izida volitev 

Klara Kuaarje izvoljena na mesto svetnice Zveze SKIS in Sveta SOLS. 
Zbor danov je glasoval z 14 glasovi ZA, ni (0) glasovi PROTI in ni (0) VZDR}ANIMIl za 

naslednji sklep. 
SKLEP 6.1: Zbor lanov K`SB za mesto svetnice zveze aKIS izvoli Klaro Kuaar. 
Zbor lanov je glasoval z 14 glasovi ZA, ni (0) glasovi PROTI in ni (0) VZDR}ANIMI za 

naslednji sklep. 
SKLEP 6.2: Zbor lanov K`SB za mesto svetnice sveta aoLS izvoli Klaro Kuaar. 

7. razno 

Ni razprave 

Zapisal: Predsednik K`SB: 
Rok Cafuta Toma~ Strelec 

Ch 

Overitelja zapisnika: 

Timotej Mlinar Nika Sela 

S. 3ka Bistica 

dika Sela 


