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Ilirska Bistrica, 7. april 2020 

 

Zapisnik izredne skupščine Kluba študentov Ilirska Bistrica 

 

Zaradi izjemnih razmer v zvezi s koronavirusom je izredna skupščina Kluba študentov Ilirska 

Bistrica potekala na daljavo. Namen skupščine je bil sprejetje Pravilnika o nabavi.  

20. marca so bili vsi člani kluba o izredni skupščini na daljavo obveščeni preko spletne strani 

www.ksib.si, kjer so lahko prelistali Pravilnik o nabavi v priponki. V kolikor so se pojavili dvomi, 

smo bili zanje dostopni na ksibko@gmail.com. Na spletni strani smo tudi obvestili, da bodo 

pripombe javno objavljene, seveda kot anonimne, saj smo glede varstva podatkov zavezani 

GDPR.  

Glasovanje za sprejetje Pravilnika je potekalo o petka, 3. aprila 2020, od 18. ure dalje, do 

ponedeljka, 6. aprila 2020, do 24. ure.  

 

Točka 1: Izvolitev delovnega predsedstva, predlog in potrditev dnevnega reda  

Predsednica je predlagala delovno predsedstvo v sestavi:  

• Predsednica: Kaja Boštjančič 

• Overitelji: Nika Lilić, Lara Štemberger in Eva Poklar 

• Zapisnikarica: Anja Tomažič  

 

 



Članice upravnega odbora so delovno predsedstvo potrdile. Predsednica je predstavila tudi 

dnevni red izredne skupščine: 

1. Imenovanje delovnega predsedstva 

2. Predlog dnevnega reda 

3. Potrditev dnevnega reda 

4. Predstavitev Pravilnika o nabavi 

5. Glasovanje o sprejetju Pravilnika o nabavi 

Članice upravnega odbora so dnevni red potrdile.  

 

Točka 2: Predstavitev Pravilnika o nabavi  

S Pravilnikom o nabavi klub ureja organizacijo in postopke nabave blaga in storitev kluba ter 

obseg pravic in obveznosti nosilcev odgovornosti za nabavo blaga in storitev. Pravilnik sledi 

naslednjim načelom: načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zagotavljanju 

konkurence med ponudbiki, transparentnosti javnega naročanja, enakopravne obravnave 

ponudnikov in načelu sorazmernosti. Pravilnik se uporablja skladno z Zakonom o javnem 

naročanju, ko gre za naročilo blaga ali storitev. 

 

Točka 3: Glasovanje o sprejetju Pravilnika o nabavi 

Članice upravnega odbora, ki sestavljajo delovno predsedstvo izredne skupščine, so se 

povezale preko Skypa in skupaj preštele glasove, ki so jih člani, stanujoči v UE Ilirska Bistrica, 

poslali na klubski mail ksibko@gmail.com. Ugotovile so, da je na mail prišlo 12 glasov ZA 

SPREJETJE PRAVILNIKA O NABAVI in 0 glasov PROTI. Prav tako ni bilo nobenih pripomb na 

Pravilnik, zato jih niso objavljali.   

 

Sklep: Pravilnik o nabavi je sprejet. 
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