
 
 

 
 

 
Zveza ŠKIS        Datum: 14. november 2018 
Parmova 53        Začetek seje: 18.25 
1000 Ljubljana        Konec seje: 20.17 
 

Zapisnik 1. redne seje Nadzorne komisije Zveze ŠKIS 
(potekala je v sejni sobi Zveze ŠKIS, Parmova 53, v Ljubljani) 

 
 

Prisotni člani Nadzorne komisije Zveze ŠKIS: Blaž Kolenc, Martin Praček, Vid Lah 
 
Manjkajoči člani Nadzorne komisije Zveze ŠKIS: Tomaž Starišinič 
 
Ostali prisotni: / 
 
Priloge: 
- Zapisnik 9. redne seje Nadzorne komisije Zveze ŠKIS 
- 
- Zapisnik konstitutivne seje Nadzorne komisije Zveze ŠKIS 

 
 
Predlog dnevnega reda: 

 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnikov 
3. Pregled prisotnosti svetnikov na 67. redni seji Sveta Zveze ŠKIS in 68.redni seji Sveta 

ŠOLS 
4. Pregled poslovanja Zveze ŠKIS za mesec oktober 
5. Razno 

 
 
AD1. Potrditev dnevnega reda 
 
Glasovanje:  
ZA:3  PROTI: 0   VZDRŽANI: 0 
SKLEP 1: 

Nadzorna komisija Zveze ŠKIS potrjuje dnevni red 9. redne seje Nadzorne komisije Zveze ŠKIS: 
 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnikov 
3. Pregled prisotnosti svetnikov na 67. redni seji Sveta Zveze ŠKIS in 68. redni seji 

Sveta ŠOLS 
4. Pregled poslovanja Zveze ŠKIS za mesec oktober 
5. Razno 

 
 
AD2. Potrditev zapisnika 
 
ZA:3  PROTI: 0   VZDRŽANI: 0 
SKLEP 2: 

Nadzorna komisija Zveze ŠKIS potrjuje zapisnik 9. redne seje Nadzorne komisije ŠKIS, 2. izredne 
seje Nadzorne komisije Zveze ŠKIS ter Konstitutivne seje Nadzorne komisije Zveze ŠKIS. 
 

 

 



 

 
 
AD3. Pregled prisotnosti svetnikov na 67.redni seji Sveta Zveze ŠKIS in 68. redni seji Sveta 
ŠOLS 
 
ZA:3  PROTI: 0   VZDRŽANI: 0 
SKLEP 3: 

 
Nadzorna komisija je glede prisotnosti na 67. redni seji Sveta Zveze ŠKIS ugotovila naslednje: 

 Urh Lukman, Klub ormoški študentov, je manjkal upravičeno, saj smo prejeli primerna 
pojasnila, 

 Iris Ambrož, Študentski klub Slovenskih goric, je manjkala opravičeno, saj smo 
pravočasno prejeli opravičilo s strani vodstva kluba, 

 Kevin Agrež, Klub študentov šmarske regije in Obsotelja, je manjkal opravičeno, saj 
smo pravočasno prejeli opravičilo s strani vodstva kluba, 

 Patricija Sevšek, Klub študentska organizacija Hrastnik, je manjkala opravičeno, saj 
smo pravočasno prejeli opravičilo s strani vodstva kluba, 

 Maruša Melavc, Klub zgornjesavinjskih študentov, je manjkala opravičeno, saj smo 
pravočasno prejeli opravičilo s strani vodstva kluba, 

 Matic Pokorn, Klub študentov Dravinjske doline, je manjkal opravičeno, saj smo 
pravočasno prejeli opravičilo s strani vodstva kluba, 

 Leja Jevšnik, Študentski klub mladih Šentjur, je manjkala opravičeno, saj smo 
pravočasno prejeli opravičilo s strani vodstva kluba, 

 Jan Škufca, Društvo novomeških študentov, je manjkal opravičeno, saj smo 
pravočasno prejeli opravičilo s strani vodstva kluba, 

 Maša Blažič, Klub kočevskih študentov, je manjkala opravičeno, saj smo pravočasno 
prejeli opravičilo s strani vodstva kluba, 

 Ines Koščak Andreič, Klub radovljiških študentov, je manjkala upravičeno, saj smo 
prejeli primerna pojasnila, 

 Tjaša Belavič, Študentski klub Kamnik, je manjkala opravičeno, saj smo pravočasno 
prejeli opravičilo s strani vodstva kluba, 

 Vid Uršič, Klub idrijskih študentov, je manjkal opravičeno, saj smo pravočasno prejeli 
opravičilo s strani vodstva kluba, 

 Leo Pjevovič, Klub študentov občine Piran, je manjkal opravičeno, saj smo pravočasno 
prejeli opravičilo s strani vodstva kluba, 

 Dora Kavčič, Klub študentov Sežana, je manjkala upravičeno, saj smo prejeli primerna 
pojasnila, 

 Tina Hostinger ,Klub študentov Ilirska Bistrica, je manjkala opravičeno, saj smo 
pravočasno prejeli opravičilo s strani vodstva kluba. 

 

SKLEP 4: 

 
Nadzorna komisija je glede prisotnosti na 68. redni seji Sveta ŠOLS ugotovila naslednje glede 
upravičenih, neopravičenih in opravičenih odsotnosti: 
 

 Iris Ambrož, Študentski klub Slovenskih goric, je manjkala opravičeno, saj smo 
pravočasno prejeli opravičilo s strani vodstva kluba, 

 Urh Lukman, Klub ormoški študentov, je manjkal upravičeno, saj smo prejeli primerna 
pojasnila, 

 Kevin Agrež, Klub študentov šmarske regije in Obsotelja, je manjkal opravičeno, saj 
smo pravočasno prejeli opravičilo s strani vodstva kluba, 

 Patricija Sevšek, Klub študentska organizacija Hrastnik, je manjkala opravičeno, saj 
smo pravočasno prejeli opravičilo s strani vodstva kluba, 

 Maruša Melavc, Klub zgornjesavinjskih študentov, je manjkala opravičeno, saj smo 
pravočasno prejeli opravičilo s strani vodstva kluba, 

 Matic Pokorn, Klub študentov Dravinjske doline, je manjkal opravičeno, saj smo 
pravočasno prejeli opravičilo s strani vodstva kluba, 



 Leja Jevšnik, Študentski klub mladih Šentjur, je manjkala opravičeno, saj smo 
pravočasno prejeli opravičilo s strani vodstva kluba, 

 Jan Škufca, Društvo novomeških študentov, je manjkal opravičeno, saj smo 
pravočasno prejeli opravičilo s strani vodstva kluba, 

 Andreja Špitalar, Študentski klub Sevnica. Nadzorna komisija Sveta Zveze ŠKIS želi 
dodatna pojasnila, saj je svetnica na seji Sveta Zveza ŠKIS bila prisotna. Pojasnilo naj 
bo poslano na Nadzorno komisijo do 21. 11. 2018. 

 Maša Blažič, Klub kočevskih študentov, je manjkala opravičeno, saj smo pravočasno 
prejeli opravičilo s strani vodstva kluba, 

 Ines Koščak Andreič, Klub radovljiških študentov, je manjkala upravičeno, saj smo 
prejeli primerna pojasnila, 

 Tjaša Belavič, Študentski klub Kamnik, je manjkala opravičeno, saj smo pravočasno 
prejeli opravičilo s strani vodstva kluba, 

 Vid Uršič, Klub idrijskih študentov, je manjkal opravičeno, saj smo pravočasno prejeli 
opravičilo s strani vodstva kluba, 

 Leo Pjevovič, Klub študentov občine Piran, je manjkal opravičeno, saj smo pravočasno 
prejeli opravičilo s strani vodstva kluba, 

 Dora Kavčič, Klub študentov Sežana, je manjkala upravičeno, saj smo prejeli primerna 
pojasnila, 

 Tina Hostinger ,Klub študentov Ilirska Bistrica, je manjkala opravičeno, saj smo 
pravočasno prejeli opravičilo s strani vodstva kluba. 

 
 
AD4. Pregled poslovanja zveze ŠKIS za mesec oktober 
 
Glasovanje:  
ZA:3  PROTI: 0   VZDRŽANI: 0 
SKLEP 5: 

Zaradi pomanjkanja ustrezne dokumentacije za pregled finančnega poslovanja Zveze ŠKIS bo 
Nadzorna komisija pregled poslovanja opravila na naslednji redni seji. 
 
AD5. Razno 
 
Blaž Kolenc je zaključil sejo in vse prisotne pozdravil do naslednjič. 
 
 
 
Zapisnik potrjuje: 
 

                    Zapisnik zapisal: 

Blaž Kolenc, 
predsednik Nadzorne komisije Zveze ŠKIS  

                      Martin Praček,  
                      član Nadzorne komisije Zveze ŠKIS 

 


