
PREDLAGANI SPREMEMBI PO STATUTU KLUBA POSAVSKIH ŠTUDENTOV 

Na zboru članov Kluba posavskih študentov, 3. 4. 2020, bi se sprejelo sledeči spremembi 

statuta, ki sta nujni za usklajevanje s Študentsko ustavo (ŠU-4). 

- 36. ČLEN STATUTA: 

Upravni odbor šteje sedem članov. Upravni odbor sestavljajo predsednik, podpredsednik, 

organizacijski sekretar, sekretar za finance, predsednik dijaške skupnosti, ki nima glasovalne 

pravice, ali namesto njega izvoljen vodja dijaške skupnosti, ter dva člana, ki ju izvoli zbor 

članov. 

PREDLAGANA SPREMEMBA 36. ČLENA: 

Upravni odbor šteje sedem članov. Upravni odbor sestavljajo predsednik, podpredsednik, 

organizacijski sekretar, sekretar za finance, mentor Dijaške skupnosti Posavja, ter dva člana, ki 

ju izvoli zbor članov. 

- 58. ČLEN STATUTA: 

Dijaki se znotraj kluba organizirajo v Dijaški skupnosti Posavja. Ta je sestavni del kluba, izvaja 

svoje projekte ter sodeluje na projektih kluba. Dijaško skupnost Posavja vodi predsednik 

Dijaške skupnosti Posavja.  

Predsednik je po svoji funkciji član upravnega odbora kluba, kjer pa nima glasovalne pravice. 

Izvoljen je na volitvah organov kluba.  

Dijaška skupnost Posavja lahko pripravi svoj pravilnik o delovanju, ki podrobneje določa način 

delovanja ter strukturo. Sprejme ga upravni odbor kluba.  

V primeru, da Dijaška skupnost Posavja nima predsednika, ki je dijak, lahko občni zbor na 

njegovo mesto izvoli rednega člana - študenta, ki delo predsednika opravlja kot mentor Dijaške 

skupnosti Posavja. Mentor Dijaške skupnosti Posavja je član upravnega odbora kluba in ima 

glasovalno pravico v odboru. 

PREDLAGANA SPREMEMBA 58. ČLENA: 

Dijaki se znotraj kluba organizirajo v Dijaški skupnosti Posavja. Ta je sestavni del kluba, izvaja 

svoje projekte ter sodeluje na projektih kluba. Dijaško skupnost Posavja vodi predsednik 

Dijaške skupnosti Posavja.  

Dijaška skupnost Posavja ima mentorja, ki je član upravnega odbora kluba. Izvoljen je na 

volitvah organov kluba.  

Dijaška skupnost Posavja lahko pripravi svoj pravilnik o delovanju, ki podrobneje določa način 

delovanja ter strukturo. Sprejme ga upravni odbor kluba.  

V primeru, da Dijaška skupnost Posavja nima predsednika, ki je dijak, lahko njegovo delo 

opravlja mentor Dijaške skupnosti Posavja. 


