Na podlagi Zakon o javnem naroanju (Uradni list RS, at. 91/15 in 14/18) in prvcga odstavka 11. lena
Studentske ustave (`U-4a) (Uradni list RS, at. 14/18). je bil na Zboru lanov Kluba atudentov Slovenska

Bistrica 17.9. 2021 sprejet

PRAVILNIK O NABAVI KLUBA `TUDENTOV SLOVENSKA BISTRICA
SPLO`NE DOLOBE IN TEMELJNA NAELA

.

1. len
(predmet in vsebina pravilnika)

S tem pravilnikom Klub atudentov Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: Klub) ureja organizacijo in postopke
nabave blaga in storitev Kluba, ter obseg pravic in obveznosti nosilcev odgovornosti za nabavo blaga in

storitev.
2. len
namenska in gospodarna raba sredstev)
Sredstva Kluba se uporabljajo gospodarno in transparentno na nain

in za namene, ki so doloeni s stanutom
Kluba, tem pravilnikom, ustrezmo veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji ter skladno s temeljnimi naeli

navedenimni v tem pravilniku.

3.

clen

(temeljna naela)
Ureditev, razvoj sistema javnega naroanja in njegovo izvajanje morajo temeljiti na naelu
blaga, naelu

svobode ustanavljanja, naelu

gospodarnosti, uinkovitosti

prostega pretoka

prostega pretoka storitev, ki izhajajo iz PDEU, in na naelih

in uspeanosti, zagotavljanja konkurence med pomudniki, transparentnosti

javnega naroanja, enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernosti.

(naelo

Klub mora izvesti javno naroanje

4. len
gospodarnosti, uinkovitosti

in uspeanosti)

tako, da z njim zagotovi gospodarno in uinkovito

in uspeaino dose~e cilje svojega delovanja, doloene

skladno s predpisi, ki urejjo

drugih javnih sredstev.

(naelo
Javno naroilo

5. len
zagotavljanja konkurence med ponudniki)

ne sme neupravieno

omejevati konkurence med ponudniki.

porabo javnih sredstev
porabo proraunskih

in

Klubv postopku javnega naroanja ne sme omcjevati mo~nih ponudnikov z izbiro in izvelho postopka,
ki je v nasprotju z Zakonom o javnem naroanju

(v nadaljevanju: ZJN). pri izvajanju javnega naroanja

pa mora ravnati v skladu s predpisio varstvu oziroma prepreevanju

Klub ne sme zahtevati od ponudnika, da pri izvedbi naroila
izvede kakaen drug posel, kot na primer izvoz doloenega

omejevanjakonkurence.

sodelujc z doloenimi

podizvajalei ali dla

blaga ali storitev.

. len

(naelo transparentnosti javnega naroanja)
Ponudnik mora biti izbran na pregleden nain in po predpisanem postopku.
Postopki javnega naroanja skladno z ZJN so javni, kar sc zagotavlja z brezplanimi

objavami obvestil

glede javnih naroil na portalu javnih naroil ali na portalu javnih naroil in v Uradnem listu Evropske
unije.

7. len
naelo

enakopravne obravnave ponudnikov)

Klub mora zagotoviti, da med ponudniki na vseh stopnjah postopka jav1nega naroanja in glede vseh
elementov ni razlikovanja, upoatevaje vzajemno priznavanje in sorazmernost zahtev Kluba glede na
predmet naroila.
Klub mora zagotoviti, da ne ustvarja okoliain, ki pomenijo krajevno, stvarno ali oscbno diskriminacijo
ponudnikov, diskriminacijo, ki izvira iz klasifikacije dejavnosti, ki jo opravlja ponudnik, ali drugo

diskriminacijo.
8. len

(naelo sorazmernosti)
Javno naroanje
doloitve

se mora izvajati sorazmerno predmetu javnega naroanja,

predvsem glede izbire,

in uporabe pogojev, zahtev in meril, ki morajo biti smiselno povezana s predmetom javnega

naroila.

II.

UPORABA PRAVILNIKA O NABAV

9. len
(uporaba Pravilnika skladno z ZJN)

Ta pravilnik se skladno z ZIN uporablja tedaj, kadar je ocenjena vrednost brez davka na dodano vrednost
(v nadaljnjem besedilu: DDV) enaka ali viaja od naslednjih mejnih vrednosti na sploanem podroju:
o

20.000 eurov za javno naroilo

blaga ali storitev ali projektni nateaj;

o 40.000 eurov za javno naroilo gradenj;
Za ostale morebitne nakupe blaga, ki niso del sploanega podroja,

Klub smiselno uporablja ZJN.

Za javna narodila, katerih ocenjena vrednost je ni~ja od mejnih vrednosti iz prejanjega odstavka, je Klub
dolzan upostevati naclo gospodarnosti, uinkovitosti in uspeanosti ter naelo transparentnosti. Klub

mora za ta naroila voditi tudi evidenco o njihovi oddaji, ki zajema navedbo predmeta, vrste predmetain
vrednosti javnega naroila brez DDV, ter o njih sporoiti podatke skladno s 106. lenom ZJN.
Klub vsako leto do zadnjega dne februarja na svoji spletni strani ali na portalu javnih naroil objavi
seznam javnih naroil, ki so bila oddana preteklo leto in katerih ocenjena vrednost je nizja od mejnih
vrednosti ter enaka ali viaja od 10.000 eurov brez DDV, z opisom predmeta, vrsto predmeta in vrednostjo
oddanega naroila

brez DDV ter nazivom gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naroilo

NABAVA BLAGA

III.

(nain
Klub na nain

in pod pogoji, doloenimi

oddano.

IN STORITEV

10. len
nabave blaga in storitev)

z ZJN, za oddajo javnega naroila

uporabi postopke doloene

z ZJN.

blaga in storitev se na ravni Kluba izvede tako, da
predlog za nabavo doloenega blaga ali opravilo doloene storitve predlaga predsednik Kluba
ali absolutna veina upravnega odbora, najviajemu organu Kluba (Zboru lanov),
o najviaji organ (Zbor lanov) Kluba nabavo potrdi ali zavrne s sklepom.
Najviaji organ (Zbor lanov) Kluba tudi potrdi predlagano osebo odgovorno za vodenje postopka nabave
blaga in storitev, ki lahko samostojno v okviru potrjenega predloga vodi postopek nabave. Tako potrjeno
osebo v potrditev lahko predlaga samo predsednik Kluba ali absolutna veina upravnega odbora.

Nabava

o

IV. KONNE DOLOBE

11. len

(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik zane

veljati na dan sprejema na Zboru lanu

Kluba, dne 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,
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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.
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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
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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
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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
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2310 Slovenska Bistrica

SB

E-poata: info@kssb.si
www.kssb.si

Slovenska Bistrica

K5. Razno

Razprava:

Zapisala:
Ines Toma~i

Predsednik K`SB:
Toma~ Strelec

Stod
Overitelja zapisnika:
Rok Cafuta

Klara Kuaar

