Na podlagi 74. člena Temeljnega akta Zveze študentskih klubov Slovenije Svet Zveze študentskih klubov
Slovenije na svoji 78. redni seji, dne 6. 11. 2021, sprejema
PRAVILNIK O DELOVANJU VARNOSTNEGA SVETA ZVEZE ŠTUDENTSKIH KLUBOV SLOVENIJE
1. člen
(Področje urejanja)
Ta pravilnik ureja način delovanja Varnostnega sveta Zveze Študentskih klubov Slovenije (v nadaljevanju:
VS) v skladu s Temeljnim aktom Zveze študentskih klubov Slovenije.
2. člen
(VS in medsebojna razmerja)
VS je stalni organ Zveze študentskih klubov Slovenije (v nadaljevanju Zveze).
VS je za svoje delovanje odgovoren Glavnemu odboru Zveze ŠKIS (v nadaljevanju: GO), Svetu Zveze ŠKIS
in Nadzorni komisiji (v nadaljevanju: NK).
3. člen
(Naloge in pristojnosti VS)
VS ugotavlja upravičenost posameznih članic do rednega in izrednega članstva v Zvezi in svetuje
posamezni članici pri delovanju, reševanju sporov in problemov pri financiranju, podaja poročila GO ter
obvešča članice o dogajanju na Zvezi.
Na podlagi Volilnega pravilnika za volitve svetnikov Sveta Zveze ŠKIS člani VS opravljajo funkcijo volilnih
inšpektorjev, s sklepom pa lahko VS imenuje tudi dodatne volilne inšpektorje.
4. člen
(Konstitutivna seja)
Konstitutivno sejo, na kateri morajo biti prisotni vsi člani VS, skliče predsednik VS najkasneje trideset (30)
dni po izvolitvi.
5. člen
(Vrste sej)
VS se sestaja na rednih, izrednih in korespondenčnih sejah.
Redne seje sklicuje predsednik VS ali večina vseh članov VS in so praviloma dvakrat mesečno, razen v
mesecu juliju in avgustu.
Izredne seje VS sklicuje predsednik VS na lastno iniciativo, na zahtevo VS, NK ali na zahtevo vsaj štirinajstih
(14) svetnikov.
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Predsednik VS mora na podlagi zahteve sklicati sejo v roku petnajstih (15) delovnih dni od prejema
zahteve, v nasprotnem primeru jo lahko skliče predlagatelj sam.
Korespondenčne seje sklicuje predsednik VS. Smiselno se uporabljajo določbe 26. člena Poslovnika o
delovanju GO Zveze ŠKIS.
Redna ali izredna seja VS praviloma poteka s fizičnim srečanjem. Izjemoma lahko seja poteka na daljavo
po ustreznem spletnem orodju za izvedbo videokonference, ki mora omogočati zvočni in slikovni prenos.
O načinu izvedbe (s fizičnim srečanjem ali na daljavo) odloča predsednik VS.
6. člen
(Regijske seje)
Član VS, ki je vodja posamezne regije, sklicuje in vodi regijske seje.
Seja mora biti sklicana najmanj tri (3) dni pred dnevom seje. Evidenco udeležbe vodi vodja regije z listo
prisotnosti, na kateri mora biti razvidno ime, priimek, funkcija, študentski klub in lastnoročni podpis
prisotnih, poleg tega pa mora biti na listi prisotnosti naveden datum in kraj seje.
O načinu izvedbe regijske seje (s fizičnim srečanjem ali na daljavo) odloča vodja posamezne regije.
7. člen
(Vabilo na sejo)
Vabilo s predlaganim dnevnim redom in gradivom za sejo morajo člani VS prejeti v elektronski ali tiskani
obliki vsaj tri (3) dni pred sejo.
Vabilo mora vsebovati zaporedno številko seje, datum, uro začetka seje, kraj seje, predlog dnevnega reda
in seznam priloženega gradiva.
8. člen
(Dnevni red)
Dnevni red predlaga predsednik VS, člani pa ga potrdijo na začetku seje.
Vsak član VS ima pravico predlagati spremembo ali dopolnitev dnevnega reda.
VS z javnim glasovanjem na začetku seje odloča o predlogu dnevnega reda, njegovih spremembah in
dopolnitvah.
9. člen
(Gradivo za sejo)
Gradivo za sejo pripravlja predsednik ali tajnik VS.
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Gradivo mora biti poslano po elektronski pošti najmanj tri (3) dni pred sejo. Če gradiva člani VS ne
prejmejo v zahtevanem roku, jim le-tega ni treba obravnavati. Če se odločijo za obravnavo prepozno
prispelega gradiva, mora za to glasovati večina navzočih članov VS na seji.
10. člen
(Vodenje seje)
Seje VS vodi predsednik VS.
V primeru odsotnosti ali zadržanosti ga po predhodnem pisnem pooblastilu predsednika VS nadomešča
član VS.
11. člen
(Sklepčnost in odločanje)
VS veljavno sprejema odločitve ob prisotnosti najmanj polovice njegovih članov. Sklepčnost se preverja ob
glasovanju.
Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje večina prisotnih članov.
Ne glede na prejšnji odstavek odloča VS z absolutno večino vseh članov pri zadevah, ki imajo za klube
direktne posledice.
12. člen
(Izključitev javnosti seje)
Seja VS se lahko zaradi narave obravnavane zadeve s sklepom predsedujočega zapre za javnost.
S sklepom, s katerim se izključi javnost iz seje, se lahko dovoli prisotnost oseb, ki so ključnega pomena pri
obravnavi.
13. člen
(Zapisnik)
Zapisnik seje VS piše tajnik.
Zapisnik mora vsebovati naslednje podatke:
- zaporedno številko seje,
- datum seje, uro začetka in konca seje ter podatke o morebitni prekinitvi in nadaljevanju seje,
- navzoče na seji in podatke o sklepčnosti,
- sprejeti dnevni red,
- povzetek vsebine razprave,
- navedbo predlogov za glasovanje, potek glasovanja ter rezultat glasovanja za vsak posamezen
predlog,
- sprejete odločitve z opredelitvijo večine oziroma zapis, da določen sklep ni bil sprejet,
- podpis zapisnikarja in predsednika VS ter žig Zveze.
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Kopijo zapisnika se pošlje skupaj z vabilom na naslednjo sejo po elektronski ali navadni pošti.
Seje se lahko snemajo. O tem na začetku seje odloči VS s sklepom.
14. člen
(tajnik)
VS s sklepom določi osebo za vodenje zapisnikov sej VS.
15. člen
(Obrazci)
VS s sklepom določi obrazce, ki se uporabljajo pri izvajanju nalog VS.
16. člen
(Potrjevanje obrazcev)
Če VS v tridesetih (30) delovnih dneh od izpolnitve obrazca le-tega s sklepom ne potrdi, se vsebina na tem
obrazcu šteje za neveljavno in je VS ne sme uporabljati pri svojem delovanju.
17. člen
(Sestava VS)
VS ima predsednika in šest (6) polnopravnih članov, vsak od teh je vodja ene izmed slovenskih regij in tako
predstavlja vez med študenti s posameznega območja Slovenije in Zvezo ŠKIS. Opredelitev regij ureja
Temeljni akt Zveze ŠKIS.
18. člen
(Izvolitev predsednika in članov VS)
Volitve predsednika VS se opravijo na seji Sveta Zveze ŠKIS.
Predsednik VS je izvoljen z večino na seji prisotnih svetnikov Sveta Zveze ŠKIS za mandatno obdobje, kot
je določeno z Volilnim pravilnikom Zveze ŠKIS z možnostjo ponovne izvolitve.
Volitve članov VS se opravljajo v skladu z določbami Volilnega pravilnika Zveze ŠKIS.
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