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V skladu z 86. členom statuta Kluba izolskih študentov in dijakov je skupščina Kluba izolskih 

študentov in dijakov na izredni skupščini na dan, 12. 1. 2020, sprejela disciplinski pravilnik 

Kluba izolskih študentov in dijakov, kot sledi v nadaljevanju. 

 

DISCIPLINSKI PRAVILNIK KLUBA IZOLSKIH ŠTUDENTOV 

IN DIJAKOV 

 

1. člen 

Nadzorni odbor Kluba izolskih študentov in dijakov (v nadaljevanju NO KIŠD) spremlja delo 

upravnega odbora, opravlja nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem KIŠD in odloča 

o disciplinskih kršitvah kot organ prve stopnje. 

NO KIŠD je sestavljen iz treh članov KIŠD, ki jih izvoli skupščina za mandatno dobo dveh let. 

Člani NO KIŠD izmed sebe izvolijo predsednika. 

NO KIŠD se praviloma sestaja vsaj štirikrat na leto. NO KIŠD je sklepčen, če je na seji NDK 

prisotna večina članov. Veljavne sklepe sprejema z večino prisotnih. 

NO KIŠD poroča o svojem delovanju skupščini, ki ji je tudi odgovorna za svoje delo. Letno 

poročilo mora vsebovati bilanco stanja in izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom ter 

poročilo o poslovanju društva. Poročilo je veljavno sprejeto, če je bil pred sprejetjem opravljen 

notranji nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem društva, ki mora zajemati zlasti 

ugotavljanje, ali so izpolnjene zahteve iz petega in šestega odstavka 26. člena Zakona o 

društvih. 

 

2. člen 

Pristojnosti NO KIŠD so: 

- preverja skladnost sklepov, pravilnikov, poslovnikov in drugih pravil Kluba izolskih 

študentov in dijakov, ki jih sprejemajo organi KIŠD, s programom in akti KIŠD, ŠOS, 

Sveta ŠOLS in ŠKIS ter zakonodajo Republike Slovenije; 

- nadzira finančno in materialno poslovanje ter odreja odpravo nepravilnosti; 

- obravnava disciplinske kršitve; 

- o svojem delu poroča skupščini. 

 

3. člen 

NO KIŠD obravnava naslednje lažje disciplinske kršitve: 

- dejanja članov, ki povzročijo majhno materialno škodo; 
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- dejanja članov, ki nezavedno in z majhno malomarnostjo povzročijo finančno, 

materialno ali moralno škodo KIŠD. 

NO KIŠD obravnava naslednje težje disciplinske kršitve: 

- nevestno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev; 

- neizvrševanje sklepov organov KIŠD; 

- nevestno izvrševanje zadolžitev in funkcij; 

- dejanja članov, ki kakorkoli škodujejo ugledu KIŠD oziroma namerno povzročijo 

materialno, finančno ali moralno škodo KIŠD. 

 

4. člen 

NO KIŠD lahko izreče naslednje ukrepe: 

- opomin; 

- javni opomin; 

- izključitev iz Kluba izolskih študentov in dijakov. 

 

5. člen 

Disciplinski postopek proti članu KIŠD lahko NO KIŠD sproži sam ali na podlagi pisnih zahtev 

članov ali organov KIŠD. 

Disciplinski postopek se vodi po načelih skrajšanega kazenskega postopka. 

NO KIŠD izreka svoje disciplinske ukrepe pisno, priporočeno po pošti, pod oznako osebno. 

Odločba o izrečenem ukrepu mora nujno vsebovati povod za ukrep, vrsto ukrepa, obrazložitev, 

pravni pouk, rok in kraj za vložitev pritožbe in datum skupščine, na kateri se bo odločalo o 

pritožbi zoper izrečeni disciplinski ukrep NO KIŠD. 

O pritožbah za disciplinske ukrepe NO KIŠD odloča skupščina na svoji seji kot organ druge 

stopnje. 

 

6. člen 

Ta pravilnik stopi v veljavo 12. 1. 2020.  

 

Predsednik kluba 

Bojan Jelić 




