Na podlagi 24. lena

statuta Kluba atudentov Slovenska Bistrica ter Pravilnika o

namenski porabi sredstev SOS je Klub atudentov Slovenska Bistrica na rednem Zboru

lanov, dne 30. 10. 2021 sprejel

PRAVILNIK O FINANNEM

POSLOVANJU KLUBA `TUDENTOV

SLOVENSKA BISTRICA

1. len

(Sploano)
Ta pravilnik ureja nagrade, viaino in nain

plaila

lanov

Kluba atudentov Slovenska

Bistrica (v nadaljevanju Klub) za opravljanje del v okviru vseh dejavnosti Kluba.

A. STATUS AKTIVISTA IN DOL}NOST PROSTOVOLJNEGA DELA
2. len

(Opredelitev)
1)

Do plail

zgolj

in nagrad po tem pravilniku so poleg lanov

tisti lani

Kluba, ki imajo

klubskih organov upravieni

status aktivista.

2) Za prejem statusa aktivista mora posamezen lan

v obdobju enega leta opraviti vsaj 10

ur prostovoljnega dela.

3)

Clani upravnega odbora so v obdobju enega leta dol~ni opraviti vsaj 20 ur
prostovoljnega dela.

3. clen
(Evidentiranje in priznavanje opravljenih ur prostega dela)

)Dnevnik prostovoljnih ur vodi tajnik Kluba, ki poroa

Upravnemu odboru in o

prostovoljnih urah.

2) Upravni odbor lahko doloene,

~e opravljene prostovoljne ure, zavme, v kolikor meni,

da niso bile primerne oblike in delo ni bilo v zadostni meri namenjeno dobrobitu Kluba.

3)

Med prostovoljne ure se ne bele~ijo skupni meseni

sestanki Upravnega odbora in

zbora aktivistov, ki niso plaani.

B. PLAILA

IN NAGRADE GLEDE NA VRSTO DELA
4. len
(Urme postavke in pavaali)

1)

Enotna urna podstavka za delo na Klubu med uradnimi urami znaaa 4,98 ¬ neto za

atudenta in 5, 89 ¬ neto za Klub; oziroma skladno z zakonodajov asu izplaila.
2) Enotna urna podstavka za delo v Klubu izven uradnih ur znaaa 4,98 ¬ neto za atudenta
in 5,89 ¬ neto za Klub; oziroma skladno z zakonodajov asu

pravilnikom ni drugae

izplaila;

v kolikor s tem

doloeno.

3) Urne podstavke za posebne vrste aktivnosti znaaajo:
za inatrukcije 6 ¬ neto,
za grafino

oblikovanje 6 ¬ neto,

marketing in promocija na socialnih omre~jih 6 ¬ neto
Urejanje spletne strani 6 ¬ neto
4) Upravni odbor lahko z obrazlo~enim sklepom zviaa enotno urno podstavko do 50 %, v
kolikor gre za zahtevnejaa dela.

5) V kolikor aktivnosti iz 3. toke
izplaila

tega lena opravljajo lani

dol~ni poslati poroilo

organov Kluba, so ti za prejem

o opravljenem delu predsedniku in podpredsedniku

Kluba.
6) Upravni odbor Kluba atudentov Slovenska Bistrica in ostalih stalnih funkcij Kluba je po

tem pravilniku upravien

do mesenih

pavaalov, ki meseno

za predsednika 60 ¬,
za podpredsednika 20 ,
z a blagajnika 50 ¬,
za tajnika 20 ¬,

.za koordinatorja projektov 20 ¬,
.za

mentorja dijaake sekcije 20 ¬,

za sedmega lana

20 e,

za svetnika 20 /sejo,

znaaajo:

7) Naloge in obseg dela, ki jih mora dotini funkeionar upravnega odbora Kluba opravljati
so definirane v 'Pravilniku o delovanju Upravnega odbora Kluba atudentov Slovenska

Bistrica', svetnik je do honorarja upravien
ustno ali v obliki poroila

poroa

8) Upravni odbor lahko mesene

za vsako udcle~eno sejo, o vsebini katere

upravnemu odboru.

pavaale iz toke

5. tega lena

po predlogu predscdnika

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

ali

manjaega obsega opravljenega dela.
9) Za pavaalno meseno

tega lena

nadomestilo morajo aktivisti z funkcijami omenjenimi v 5. toki

poslati meseno

poroilo

do 5. v naslednjem mesecu. Meseno

(Priloga 1) podpredsedniku in predscdniku Kluba
poroilo

se sprejema kot priloga temu pravilniku.

Podpredsednik skrbi za evidenco opravljenega dela, katero predstavi na rednih sejah.

5. len

(Delovno razmerje)
Za po pogodbi sklenjeno delovno razmerje, se delovna ura vrednoti po urni podstavki,
ki jo s sklepom doloi

Upravni odbor.

6. len

(Evidentiranje opravljenega dela)
1)

Delovne ure opravljenega dela aktivisti bele~ijo sami, v poroilu

opravljenih ur, ki

vsebuje vrsto in obdobje dela ter atevilo delovnih ur.

2)

Vsak aktivist mora dnevnik opravljenih ur posredovati Koordinatorju projektov,
najkasneje 14 dni po opravljenem delu.

7. len

(Plailo

1) Aktivist je upravien

do izplaila

dela na projektih)

opravljenih delovnih ur na projektu, e

je to

predvideno v projektnem nartu.

2) Stevilo izplaanih

ur aktivistov se doloi

naslednji seji Upravnega odbora

ob predstavitvi projcktnega poroila

na

D. NADZOR IN KR`ITVE
10. len

(Nadzor)
1) Nadzor nad uporabo tega pravilnika vrai Nadzorni odbor, ki je dol~an enkrat letno

pregledati vsa izplaila,

opravljena na podlagi tega pravilnika.

2) V primeru, da Nadzorni odbor pri rednem pregledu ugotovi kraitve, jih je dol~an

posredovati v obravnavo disciplinski komisiji.

E. KONNE DOLOBE
11. len

(Veljavnost)
Ta pravilnik stopi v veljavo v naslednji dan po potrditvi na rednem Zboru lanov kluba,
dne 30. 10. 2021

VSlovenski Bistrici, 30.10 202

Predsednik Kluba atudentov Slovenska Bistrica,
Toma~ Strelec

KS Stal
KClub tudentev
Slovenska Bistrica

PRILOGA 1

POROILO0 OPRAVLUENEM DELU
IME IN PRIIMEK:

DATUM PREJEMA
FUNKCJA:
DATUM:

VRSTA DELA:

DATUM OPRAVLJENEGA DELA

PODPIS `TUDENTA:

VSEBINA DELA
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PRILOGA 2

Nalog za izplailo

potnih stroakov

PROJEKT
Ime:

SB

Priimek:
Naslov:

Sioverska Bstrica

Posta:
TRR:

Naloga:

Specifikacja
Pricetek

Konec

Opis (namen)potovanja Relacijapotovanja Razdalja [kmj

Skupaj
Znesek:

0,00

obvezne priloge k obrazcu za potne stroake so fotografije iz opravljene poti (oddane v dodatnem dokumentu)
Odobreno dne:

Predsednik Toma? Strelec

Klub Studentov Slovenska Bistrica

Trgsvobode5
2310 Slovenska Bistrica

SB

Tel.: 070 594 392

Slovonska Bistrica

E-poata: info@kssb.si

www.kssb.si

Datum: 30. 10. 2021
Pri etek

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

Klub atudentov Slovenska Bistrica
Trg svobode 5

2310 Slovenska Bistrica

Tel.: 070 594 392

E-posta: info@kssb.si

Skvenska Bistrica

www.kssb.si
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
1, 2., 3. toke

4. lena:

pravilnika KaSB
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

o

Kluba.
6. in 7. toka:

Izbriae se del, ki opredeljuje plailo

Doda se nov (7. len),

ki opredeljuje nain

za marketing

in viaino plaila

lanom Kluba
6. in 8. len: Dol~nost evidentiraja plaanega

za projektno delo

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

K`SB.

se seznani in sprejme spremembe pravilnika o delovanju UO

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}ANIMIlza

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

