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Lucija, 25. November 2018 

 

Zapisnik redne skupščine Kluba študentov občine Piran 

 

Skupščino je odprl predsednik kluba Leo Pjevovic. 

 

Volilni upravičenci so se podpisali v tabelo z imeni. Ugotovljena je sklepčnost skupščine, ki jo 

statut predvideva. Prisotnih je bilo 21 članov z volilno pravico. O sklepih se glasuje z dvigom rok. 

 

Izvolitev delovnega predsedstva na predlog:  

 

Predlagano delovno predsedstvo v sestavi: Leo Pjevovic ( predsednik delovnega predsedstva), 

Debora Obrzan (zapisnikar), Blaž Božič (član delovnega predsedstva) in Taja Fister (overitelj 

zapisnika). 

 

Izid glasovanja: 

Za: 21 

Proti: 0 

Vzdržan: 0 

Delovno predsedstvo je bilo potrjeno. 
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Predlagani dnevni red skupščine:  

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Pravilnik GDPR po predlogu zveze ŠKIS 
3. Volitve organov kluba 
4. Razno 

Predsednik delovnega predsedstva in predsednik kluba Leo Pjevovic je navzočim prebral 
predlagani dnevni red skupščine o katerem so bili člani kluba obveščeni.  
 
Izid glasovanja: 
Za: 21 
Proti: 0 
Vzdržan: 0 
 

Dnevni red je skupščina soglasno sprejela.  
 
2. Pravilnik GDPR po predlogu zveze ŠKIS 
 
Leo Pjevovic je predstavil Pravilnik GDPR katerega je pripravila zveza ŠKIS. Pravilnik so aktivisti 
prejeli predhodno na maile. Predsednik je dal na glasovanje sprejetje pravilnika GDPR po 
predlogu zveze ŠKIS. 
 
Izid glasovanja: 
Za: 21 
Proti: 0 
Vzdržan: 0 

Seznanitveni sklep o potrditvi pravilnika GDPR po predlogu zveze ŠKIS je bil soglasno sprejet. 
 

3. Volitve organov kluba 
 
Leo Pjevovic je razdelil volilne lističe članom skupščine in razložil članom potek volitev, nato pa 
predal pooblastila volilni komisiji. Volilna komisija v sestavi: Leo Pjevovic (predsednik), Debora 
Obrzan (zapisnikar), Taja Fister (overitelj) in Blaz Bozic (overitelj). Blaz Bozic je članom predstavil 
kandidate, ki so pravilno oddali kandidacijske liste.  
Sledilo je glasovanje v belo skrinjico. Volilna komisija se je nato umaknila v pisarno zaradi štetja 
in pripravila zapisnik volilne komisije.  
Po 15min so se člani volilne komisije vrnili. Blaž Božič je predstavil rezultat volitev, ki je sledeči: 
 
Za predsednika: 
Tine Petric (21 glasov) 
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Za upravni odbor: 
Tine Petric (21 glasov) 
Sebastian Meznar (21 glasov) 
Veronika Malacic (21 glasov) 
Nikol Stojanovic (21 glasov) 
 
Za nadzorni svet:  
Val Dolenc (21 glasov) 
Lea Kosmacin (21 glasov) 
Elena Kajnir (21 glasov) 
 
Za častno razsodišče:  
Anze Milic (21 glasov) 
Matej Celec (21 glasov) 
Vojan Palcic (21 glasov) 
 
Svetnik: 
Tine Petric (21 glasov) 
 
Leo Pjevovic je vprašal ali ima kdo kakršnakoli vprašanja ali pripombe. Pripomb ni bilo. Predlagal 
je glasovanje.  
 
Izdi glasovanja: 
Za: 21 
Proti: 0 
Vzdržan: 0 
 
Sklep o potrditvi rezultata volitev, ki jih je razglasila volilna komisija je bil soglasno sprejet.  
Sledil je nagovor novo izvoljenega predsednika in razprava o bodočih projektih. 

 
 
 
 
5. Razno 
 
Pod točko razno ni bilo nobenih predlogov. Skupščina je razpravljala o delovanju kluba na 
splošno. 

 
Konec skupščine ob 21.30 
 
Zapisnik je sestavljen v dveh izvodih. 
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Zapisnikar:                                                                                                                     Zapisnik overila: 
Debora Obrzan                                                                                                                 Taja Fister    

 

 

 


