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Zapisnik izredne skupščine Kluba izolskih študentov in dijakov - KIŠD 
 

Datum: 12. 1. 2020 
Kraj: Cankarjev drevored 50, 6310 Izola 
Začetek skupščne: 16.00 
Konec skupščine 19.00 

 
Prisotni: Seznam v prilogi 
 
Predlog dnevnega reda: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti 
2. Potrditev dnevnega reda 
3. Izvolitev delovnega predsedstva in volilne komisije 
4. Volitve v organe KIŠD 
5. Volitve svetnika v Svet zveze ŠKIS 
6. Volitve svetnika v Svet ŠOLS 
7. Predstavitev sprememb v statutu KIŠD 
8. Predstavitev sprememb v pravilniku o varstvu osebnih podatkov Kluba IŠD 
9. Predstavitev sprememb v volilnem pravilniku Kluba IŠD 
10. Predstavitev prememb v disciplinskem pravilniku Kluba IŠD 
11. Predstavitev sprememb v pravilniku o finančnem poslovanju Kluba IŠD 
12. Razno 

 
1. Ugotovitev sklepčnosti 

 
Po 60. členu statuta Kluba IŠD (v nadaljevanju KIŠD) bi skupščino moral odpreti predsednik kluba. Ker je 
predsednik podal odstop, njegovo fukncijo prevzame podpredsednik kluba, kot je to urejeno s statutom in  
sistemizacijo dela KIŠD. Podpredsednik kluba na dan izredne skupščine je Nikola Predović. Podpredsednik 
ugotavlja, da na skupščini ni prisotne vsaj polovice članov KIŠD kot to zahteva statut KIŠD. Zato se bo po 
preteku pol ure ugotavljalo, ali je na skupščini prisotnih vsaj 10 članov, skladno s statutom KIŠD.  
 
Podpredsednik KIŠDja ob 16.30 ugotavlja, da je na skupščini prisotnih 14 oseb, od tega jih ima volilno pravico 
11, kar pomeni da je skupščina sklepčna. Volilno pravico imajo samo člani kluba, ki imajo v šolskem letu 
2019/2020 status študenta.  
_____________________________________________________________________________________ 
 

2.  Potrditev dnevnega reda 
 
Podpredsednik KIŠDja je odprl sejo in predlagal sklep o dnevnem redu. Pripomb na dnevni red ni bilo, zato 
je skupščina glasovala o predlogu kot je napovedal podpredsednik KIŠDja. 
 
Podpredsednik KIŠDja predlaga naslednji sklep št. 1, in sicer: 
»Skupščina KIŠD potrjuje dnevni red izredne skupščine KIŠD.« 
  
Glasovanje: 
 
ZA: 11 
 
PROTI: 0   
 
VZDRŽANI: 0 
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Sklep št. 1 je sprejet. 
_____________________________________________________________________________________ 
 

3. Izvolitev delovnega predsedstva in volilne komisije 
 
Podpredsednik KIŠD predlaga izvolitev delovnega predsedstva, in sicer za predsednika: Nina Klobas, za 
člana: Katja Klobas in zapisnikarja: Kris Dassena. 
 
Upravni odbor je na 1. izredni seji 2020 s sklepom št. 3 imenoval volilno komisijo v zasedbi: Nina Klobas, 
Katja Klobas in Kris Dassena. 
 
Za overitelja zapisnika skupščine in zapisnika seje volilne komisije podpredsednik KIŠD predlaga Vito 
Hrvatin. 
 
Podpredsednik KIŠD predlaga naslednji sklep št. 2, in sicer: 
»Skupščina KIŠD potrjuje delovno predsedstvo, člane volilne komisije, ter overitelja zapisnika.« 
 
Glasovaje: 
 
ZA: 11 
 
PROTI: 0   
 
VZDRŽANI: 0 
 
 
Sklep št. 2 je sprejet. 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Od tega trenutka dalje vodi skupščino predsednik delovnega predsedstva (v nadaljevanju predsedujoči). 
 
Skupščina KIŠD se ob 16.45 prekine zaradi volitev v organe KIŠD, svetnika v Svet Zveze ŠKIS in svetnika v 
Svet ŠOLS. 
 

4. Volitve v organe KIŠD 
 

Člani volilne komisije razglasijo rezultate volitev v organe KIŠD. 
 
Volilna komisija ugotavlja, da so člani KIŠD izglasovali:  
 

1. Za predsednika je Bojan Jelić prejel 11 glasov. 
2. Za člana upravnega odbora je Gaia Sluga prejela 11 glasov. 

 
Predsedujoči da na glasovanje sklep št. 3, in sicer: 
»Skupščina KIŠD se seznanja s poročilom in zapisnikom volilne komisije KIŠD glede volitev v organe KIŠD.« 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 11 
 
PROTI: 0   
 
VZDRŽANI: 0 
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Sklep št. 3 je sprejet. 
_____________________________________________________________________________________ 
 

5. Volitve svetnika v Svet Zveze ŠKIS 
 
Člani volilne komisije razglasijo rezultate volitev svetnika v Svet Zveze ŠKIS. 
 
Volilna komisija ugotavlja, da so člani KIŠD izglasovali 

1. Za svetnika v Svet Zveze ŠKIS je Tina Klobas prejela 11 glasov. 

 
Predsedujoči da na glasovanje sklep št. 4, in sicer: 
»Skupščina KIŠD se seznanja s poročilom in zapisnikom volilne komisije KIŠD glede volitev svetnika v Svet 
zveze ŠKIS.« 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 11 
 
PROTI: 0   
 
VZDRŽANI: 0 
 
Sklep št. 4 je sprejet. 
_____________________________________________________________________________________ 

 
6. Volitve svetnika v Svet ŠOLS 

 
Člani volilne komisije razglasijo rezultate volitev svetnika v Svet ŠOLS. 
 
Volilna komisija ugotavlja, da so člani KIŠD izglasovali 

1. Za svetnika v Svet ŠOLS je Tina Klobas prejela 11 glasov. 

 
Predsedujoči da na glasovanje sklep št. 5, in sicer: 
»Skupščina KIŠD se seznanja s poročilom in zapisnikom volilne komisije KIŠD glede volitev svetnika v Svet 
ŠOLS.« 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 11  
 
PROTI: 0   
 
VZDRŽANI: 0 
 
Sklep št. 5 je sprejet. 
_____________________________________________________________________________________ 
 

7. Predstavitev sprememb v statutu KIŠD 
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Predsedujoči predstavi spremembe v statutu KIŠD. Skupščina nima pripomb na predlagane spremembe. 
 
Predsedujoči da na glasovanje sklep št. 6, in sicer: 
»Skupščina KIŠD se seznanja s spremembami v statutu KIŠD in se strinja s spremembami, ki so bile 
predlagane.« 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 11 
 
PROTI: 0   
 
VZDRŽANI: 0 
 
Sklep št. 6 je sprejet. 
_____________________________________________________________________________________ 
 

8. Predstavitev sprememb v pravilniku o varstvu osebnih podatkov KIŠD 
 
Predsedujoči predstavi spremembe v pravilniku o varstvu osebnih podatkov KIŠD. Skupščina nima pripomb 
na predlagani pravilnik. 
 
Predsedujoči da na glasovanje sklep št. 7, in sicer: 
»Skupščina KIŠD se seznanja s spremembami v pravilniku o varstvu osebnih podatkov KIŠD in se strinja s 
spremembami, ki so bile predlagane.« 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 11 
 
PROTI: 0   
 
VZDRŽANI: 0 
 
Sklep št. 7 je sprejet. 
_____________________________________________________________________________________ 
 

9. Predstavitev sprememb v volilnem pravilniku KIŠD 
 
Predsedujoči predstavi spremembe v volilnem pravilniku KIŠD. Skupščina nima pripomb na predlagani 
pravilnik. 
 
Predsedujoči da na glasovanje sklep št. 8, in sicer: 
»Skupščina KIŠD se seznanja s spremembami v volilnem pravilniku KIŠD in se strinja s spremembami, ki so 
bile predlagane.« 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 11 
 
PROTI: 0   
 
VZDRŽANI: 0 
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Sklep št. 8 je sprejet. 
_____________________________________________________________________________________ 
 

10. Predstavitev sprememb v disciplinskem pravilniku KIŠD 
 
Predsedujoči predstavi spremembe v disciplinskem pravilniku KIŠD. Skupščina nima pripomb na predlagani 
pravilnik. 
 
Predsedujoči da na glasovanje sklep št. 9, in sicer: 
»Skupščina KIŠD se seznanja s spremembami v disciplinskem pravilniku KIŠD in se strinja s spremembami, 
ki so bile predlagane.« 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 11 
 
PROTI: 0   
 
VZDRŽANI: 0 
 
Sklep št. 9 je sprejet. 
_____________________________________________________________________________________ 
 

11. Predstavitev sprememb v pravilniku o finančnem poslovanju KIŠD 
 
Predsedujoči predstavi spremembe v pravilniku o finančnem poslovanju KIŠD. Skupščina nima pripomb na 
predlagani pravilnik. 
 
Predsedujoči da na glasovanje sklep št. 10, in sicer: 
»Skupščina KIŠD se seznanja s spremembami v pravilniku o finančnem poslovanju KIŠD in se strinja s 
spremembami, ki so bile predlagane.« 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 11 
 
PROTI: 0   
 
VZDRŽANI: 0 
 
Sklep št. 10 je sprejet. 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

12. Razno 

Pod to točko ni bilo razprave. 
 
 
 
 
 
 
Predsedujoči je zaključil sejo. 
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Zapisnik potrjujejo: 
 
 
Nina Klobas, 
 
 
 
Katja Klobas, 
 
 
 
Kris Dassena, 
 
 
 
Vito Hrvatin, 

 
                                                          
 

 




