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E-mail: klubizola@gmail.com  
Telefon: 068 633 969  
Spletna stran: www.kišd.si  

  

Izola, 13.09.2018  

  

  

PRVA REDNA SKUPŠČINA KIŠD 2018  

  

VABILO  

    

  

Na podlagi 63. člena statuta društva Klub IŠD - Club SCI, upravni odbor sklicuje prvo redno 

skupščino, ki bo potekala v soboto, 13.10.2018, s pričetkom ob 18:00 v prostorih KIŠD, 

Cankarjev drevored 50, 6310 Izola.  

  

Dnevni red:    

1. Otvoritev skupščine  

2. Ugotovitev sklepčnosti  

3. Sprejem dnevnega reda, izvolitev delovnega predsedstva in potrditev dnevnega reda  

4. Volitve v organe društva:  

· 1 mesto v Častnem razsodišču  

5. Volitve svetnika v Svet Zveze ŠKIS  

6. Predstavitev novega statuta KIŠD 

7. Predstavitev pravilnika o finančnem delovanju KIŠD 

8. Predstavitev pravilnika o varstvu osebnih podatkov na KIŠD 

9. Predstavitev finančnega in programskega načrta za leto 2018 

10. Razno   

  

Glasovalno pravico na skupščini imajo študentje iz UE Izola, ki bodo na presečni dan, t.j. 

13.10.2018, imeli status člana KIŠD.   

Član KIŠD je lahko oseba, ki ima v šolskem letu 2018/2019 status študenta ter stalno 

prebivališče v občini Izola.  

  

Kandidaturo za člana častnega razsodišča lahko vloži vsaka oseba s statusom člana KIŠD.   

Kandidaturo je potrebno poslati po priporočeni pošti na naslov: Klub izolskih 

študentov in dijakov, Cankarjev drevored 50, 6310 Izola s pripisom 

“Kandidatura za organe kluba” najkasneje do sobote, 06.10.2018 .  

    



2  

  

  

Kandidatura za člana organov KIŠD mora vsebovati:  

• ime in priimek kandidata  

• datum in kraj rojstva  

• naslov stalnega prebivališča  

• telefonska številka  

• letnik in smer študija  

• podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršnega organa politične stranke ali njenega 

podmladka  

• predstavitev in program kandidata  

• lastnoročni podpis  

• potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu, ki vsebuje navedbo stalnega 

prebivališča  

  

Obrazec za kandidaturo se nahaja v priponki, lahko pa ga prevzamete tudi na sedežu KIŠD 

v času uradnih ur.  

______________________________________________________________ 

 

KANDIDATURA ZA SVETNIKA V SVET ZVEZE ŠKIS 

  

Kandidatura za svetnika v Svet Zveze ŠKIS mora vsebovati:  

• ime in priimek kandidata  

• datum in kraj rojstva  

• naslov stalnega prebivališča  

• telefonska številka  

• letnik in smer študija  

• podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršnega organa politične stranke ali njenega 

podmladka  

• lastnoročni podpis  

• potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu  

• življenjepis  

• navedba članske izkaznice  

  

Kandidaturo se vloži preko priloženega obrazca, do sobote, 29.09.2018. 

Kandidatura mora biti poslana po priporočeni pošti na naslov: Klub izolskih 

študentov in dijakov, Cankarjev drevored 50, 6310 Izola,, s pripisom  
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“Kandidatura – Svet Zveze ŠKIS”  

Obrazec za kandidaturo svetnika Sveta Zveze ŠKIS: https://skis-zveza.si/wp-

content/uploads/2017/04/k2_attachments_Kandidatura_obrazec_Zveza_SKIS_2015_1_1.pd

f 

  

Opozorilo: tako kandidatura za organe kluba kot kandidatura za svetnika Sveta Zveze ŠKIS 

morajo biti oddane na isti naslov, t.j. Klub izolskih študentov in dijakov, Cankarjev 

drevored 50, 6310 Izola. Kandidature morajo biti oddane na pošto s priporočenim 

pošiljanjem najkasneje do 29.09.2018 (kandidature za Svetnika Sveta Zveze ŠKIS) oziroma 

06.10.2018 (kandidatura za organe KIŠD). Ista oseba lahko kandidira tako za organe kluba 

kot za svetnika Sveta Zveze ŠKIS/svetnika Zveze ŠOLS.  

  

Lep pozdrav,  

Luka Pirker,  

predsednik 
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