V skladu z 40. členom Statuta Študentskega kluba Slovenskih goric, je Občni zbor
Študentskega kluba Slovenskih goric dne 20.4.2012, sprejel

PRAVILNIK O DELOVANJU
DIJAŠKE SEKCIJE
ŠTUDENTSKEGA KLUBA
SLOVENSKIH GORIC

I. SLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Dijaška sekcija Študentskega kluba Slovenskih goric (v nadaljnjem besedilu DSŠKSG) deluje
v interesu svojih članov in njihove interese zastopa na naslednjih področjih: izobraževanje,
šport-rekreacija, kultura in zabava. Vseskozi si prizadeva za izboljšanje in olajšanje učnega
procesa na srednjih šolah. Prav tako skrbi za povezovanje dijakov na področju upravne enote
Lenart.
2. člen
DS deluje v okviru Študentskega kluba Slovenskih goric (v nadaljnjem besedilu ŠKSG) in
tam zastopa interese dijakov.
3. člen
DS nima svojega znaka in pečata. Uporablja znak in pečat Študentskega kluba Slovenskih
goric.

II. ČLANI DIJAŠKE SEKCIJE
ŠTUDENTSKEGA KLUBA SLOVENSKIH GORIC
4. člen
Član DSŠKSG lahko postane vsak dijak, ki ima stalno prebivališče v upravni enoti Lenart. Ob
včlanitvi dijak izpolni pristopno izjavo, priloži veljavno potrdilo o vpisu v srednjo šolo za
tekoče šolsko leto in sliko.
Člani DS niso člani ŠKSG. Članstvo v DS je prostovoljno.
5. člen
Pravice članov DSŠKSG so:
 da volijo in so izvoljeni v organe DSŠKSG,
 da sodelujejo pri delu
 odločanju v organih DSŠKSG,
 da so seznanjeni s programom in poslovanjem DSŠKSG,
 da pripravljajo in sodelujejo pri projektih DSŠKSG.

6. člen
Dolžnosti članov DSŠKSG so:
 da spoštujejo pravila DSŠKSG in posledično tudi pravila ŠKSG,
 da varujejo ugled DSŠKSG in ŠKSG in z osebnim prizadevanjem k njemu
pripomorejo.

7. člen
Člani DSŠKSG nimajo volilne pravice v okviru občnega zbora ŠKSG.
Koristijo lahko projekte DSŠKSG, skupne projekte DSŠKSG in ŠKSG.
8. člen
Članstvo v DSŠKSG preneha:
 z izstopom,
 z zaključitvijo srednješolskega šolanja,
 z izključitvijo na podlagi sklepa organov DSŠKSG in po potrditvi v UO ŠKSG,
 s smrtjo.
Član lahko prostovoljno izstopi iz DSŠKSG s podajo izstopne izjave organom DSŠKSG. Član
je izključen iz DSŠKSG, če grobo krši pravice in dolžnosti ali če zavestno blati ugled
DSŠKSG in deluje proti njenim interesom. O izključitvi odloča organ DSŠKSG s sklepom ter
UO ŠKSG s potrditvijo izključitve.

III. ORGAN DIJAŠKE SEKCIJE
ŠTUDENTSKEGA KLUBA SLOVENSKIH GORIC
9. člen
Organ DS je Upravni odbor Dijaške sekcije Študentskega kluba Slovenskih goric (v
nadaljevanju UO), ki je sestavljen iz 3 članov. To so predsednik in 2 člana UO, ki jim
funkcije določi predsednik na 1. redni seji po izvolitvi: tajnik in blagajnik.
Člani UO so lahko le člani DSŠKSG. V UO lahko kandidirajo vsi člani DSŠKSG.
10. člen
UO sprejema odločitve na sklepčnih sejah. Da je seja sklepčna mora biti prisotnih več kot
polovica članov UO. Sklep je sprejet, če zanj glasuje večina navzočih članov UO. V primeru,
da je število glasov za in proti enako, o sklepu odloča predsednik. Njegova odločitev je
dokončna.
Seje predlaga predsednik, pri čemer predlaga dnevni red. Tajnik o vsaki seji sestavi zapisnik,
ki ga pošlje tudi UO ŠKSG. O sprejetih sklepih dokončno odloča UO ŠKSG.
11. člen
Volitve za nove člane UO DSŠKSG se opravijo na občnem zboru Študentskega kluba
Slovenskih goric.
12. člen
Člani UO se izvolijo za dobo enega leta in lahko po preteku mandata ponovno kandidirajo v
UO. Če člani UO niso izvoljeni v razpisanem roku, se stari mandat podaljša do izvolitve
novih članov UO.

13. člen
Članstvo v UO preneha iz enakih razlogov kot v 8. členu.
Člana UO lahko razreši UO ŠKSG po predhodno podanem predlogu UO DSŠKSG. UO o
podaji predloga za razrešitev odloča na sklepčni seji z dvotretinjsko večino.
Član UO lahko med trajanjem mandata iz upravičenih razlogov odstopi. Za odstop poda pisno
odstopno izjavo. Novega člana UO, ki opravlja isto funkcijo kot predhodnik, mora predlagati
in potrditi UO.

IV. DELOVANJE DIJAŠKE SEKCIJE
ŠTUDENTSKEGA KLUBA SLOVENSKIH GORIC
14. člen
Z denarjem upravlja blagajnik v posvetovanju s predsednikom ter blagajnikom ŠKSG. O vseh
spremembah finančnega stanja morata predhodno obvestiti blagajnika ŠKSG. Finančno
poslovanje DSŠKSG poteka preko transakcijskega računa ŠKSG. O finančnem poslovanju v
zadnji fazi odloča UO ŠKSG (projekt/dotacijo potrdi ali zavrne).
DSŠKSG razpolaga z lastnimi sredstvi popolnoma samostojno. Sem sodijo sponzorska
sredstva, sredstva pridobljena od DOS-a ter druga sredstva, ki bi si jih DSŠKSG morebiti
zagotovila sama. O višini sredstev, ki ne prihajajo s strani ŠKSG, sta blagajnik in predsednik
dolžna obvestiti UO ŠKSG. O porabi teh sredstev odloča blagajnik s predsednikom in UO.
15. člen
Spremembe in dopolnila pravilnika predlagata UO ali UO ŠKSG. Predlog je sprejet, če zanj
glasuje UO z dvotretjinsko večino in ga potrdi UO ŠKSG. Če katera stran sprememb
pravilnika ne potrdi, je pravilnik neveljaven.
16. člen
UO ŠKSG vsako leto po izvolitvi novega UO DSŠKSG imenuje koordinatorja, ki je obvezno
iz vodstva ŠKSG ter ima predvsem koordinacijsko ter posvetovalno nalogo. Vabljen je na vse
seje UO DSŠKSG, na katerih skuša s svojimi predlogi konstruktivno delovati na delo
DSŠKSG.
17. člen
V primeru spora o posamezni zadevi odloča UO ŠKSG.

