
 

Zveza ŠKIS        Datum: 6. oktober 2021 
Parmova 53       Začetek seje: 19:10 
1000 Ljubljana      Konec seje: 20:30 

 

ZAPISNIK 9. redne SEJE  

NADZORNE KOMISIJE ZVEZE ŠKIS 
Seja je potekala prek videokonference. 

Prisotni člani Nadzorne komisije Zveze ŠKIS:  

Blaž Murko, Domen Fortunat, Liza Kožar, Lovro Sukič 

Manjkajoči člani Nadzorne komisije Zveze ŠKIS: 

 

Ostali prisotni:  

Valentina Vegelj Strašek 

Priloge: 
   - Vabilo na 9. redno sejo NK Zveze ŠKIS, 
   - Zapisnik 8. izredne seje NK Zveze ŠKIS 
   - Računi Zveze ŠKIS za mesec september 2021 
   - Bančni izpiski Zveze ŠKIS za mesec september 2021.  
 
AD1. Potrditev dnevnega reda 
 
Glasovanje: Predsednik Nadzorne komisije je dal na glasovanje predlog, da Nadzorna 
komisija Zveze ŠKIS potrdi predlog dnevnega reda 9. redne seje Nadzorne komisije Zveze 
ŠKIS.  

SKLEP 1: »Nadzorna komisija Zveze ŠKIS potrjuje predlog dnevnega reda 9. redne seje 
Nadzorne komisije Zveze ŠKIS:  

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnikov 
3. Pregled poslovanja Zveze ŠKIS za mesec junij, julij in avgust 
4. Razno« 

 

ZA: 3  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0     

Sklep je bil sprejet. 

AD2. Potrditev zapisnikov                                                                                                                                                                                      
 
Glasovanje: Predsednik Nadzorne komisije je dal na glasovanje predlog, da Nadzorna 
komisija Zveze ŠKIS potrjuje zapisnik 8. redne seje Nadzorne komisije Zveze ŠKIS.  

SKLEP 2: »Nadzorna komisija Zveze ŠKIS potrjuje zapisnik 8. redne seje Nadzorne 
komisije Zveze ŠKIS.« 



 

ZA: 3  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0     

Sklep je bil sprejet. 

AD3. Pregled poslovanja Zveze ŠKIS za mesec oktober 
 
Glasovanje: Predsednik Nadzorne komisije je dal na glasovanje predlog, da se Nadzorna 
komisija Zveze ŠKIS seznanja s pregledom poslovanja Zveze ŠKIS za mesec oktober. 
 
SKLEP 3: »Nadzorna Komisija Zveze ŠKIS se seznanja in zaključuje pregled poslovanja 
Zveze ŠKIS za mesec oktober. « 

ZA: 3  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0     

Sklep je bil sprejet. 

AD4. Pregled prisotnosti na 77. redni seji Sveta Zveze ŠKIS 
 
Glasovanje: Predsednik Nadzorne komisije je dal na glasovanje predlog, da Nadzorna 
komisija Zveze ŠKIS ugotavlja opravičeno odsotnost svetnika kluba prekmurskih študentov, 
svetnice kluba ormoških študentov, svetnika kluba zgornje savinjskih študentov, svetnice 
kluba študentov šmarske regije in Obsotelja, svetnika laškega akademskega kluba, svetnika 
društva novomeških študentov, svetnika kluba posavskih študentov, svetnika kluba tržiških 
študentov, svetnika kluba litijskih in šmarskih študentov, svetnika kluba logaških študentov, 
svetnika notranjskega študentskega kluba in svetnika kluba študentov Sežana na 77. redni 
seji Sveta Zveze ŠKIS, upravičeno odsotnost svetnika kluba kočevskih študentov, svetnika 
kluba študentov občine Trebnje in svetnika kluba zasavskih študentov na 77. redni seji Sveta 
Zveze ŠKIS ter neupravičeno odsotnost svetnika kluba študentov Ruš, Selnice in Lovrenca, 
svetnika kluba študentske organizacije Hrastnik, svetnika kluba belokranjskih študentov in 
svetnika študentskega kluba Sevnica na 77. redni seji Sveta Zveze ŠKIS. 

   

SKLEP 4: »Nadzorna komisija Zveze ŠKIS ugotavlja opravičeno odsotnost svetnika kluba 
prekmurskih študentov, svetnice kluba ormoških študentov, svetnika kluba zgornje 
savinjskih študentov, svetnice kluba študentov šmarske regije in Obsotelja, svetnika 
laškega akademskega kluba, svetnika društva novomeških študentov, svetnika kluba 
posavskih študentov, svetnika kluba tržiških študentov, svetnika kluba litijskih in 
šmarskih študentov, svetnika kluba logaških študentov, svetnika notranjskega 
študentskega kluba in svetnika kluba študentov Sežana na 77. redni seji Sveta Zveze 
ŠKIS, upravičeno odsotnost svetnika kluba kočevskih študentov, svetnika kluba 
študentov občine Trebnje in svetnika kluba zasavskih študentov na 77. redni seji Sveta 
Zveze ŠKIS ter neupravičeno odsotnost svetnika kluba študentov Ruš, Selnice in 
Lovrenca, svetnika kluba študentske organizacije Hrastnik, svetnika kluba 
belokranjskih študentov in svetnika študentskega kluba Sevnica na 77. redni seji Sveta 
Zveze ŠKIS.« 

 
AD4. Razno 

Predsednik Nadzorne komisije je zaključil sejo in vse prisotne pozdravil do naslednjič. 



 

 
Zapisnik potrjuje: 

 
Zapisnik zapisala: 

Blaž Murko, 
predsednik Nadzorne komisije Zveze ŠKIS  

Liza Kožar 
Članica Nadzorne komisije 
Zveze ŠKIS  
 

 

 

 


