Na podlagi 1. odstavka 17. člena Temeljnega akta Prleškega študentskega kluba je Občni zbor Prleškega
študentskega kluba na rednem občnem zboru Prleškega študentskega kluba, dne 7.11.2020, sprejel

PRAVILNIK O DELOVANJU DIJAŠKE SEKCIJE
I. SPLOŠNE DOLOČBE
Dijaška sekcija Prleškega študentskega kluba (v nadaljnjem besedilu DS) je organ Prleškega
študentskega kluba (v nadaljnjem besedilu PŠK), ki deluje v interesu svojih članov. Njihove interese
zastopa na naslednjih področjih: kultura, izobraževanje, mednarodno sodelovanje, rekreacija in zabava.
Vseskozi si prizadeva za izboljšanje in olajšanje učnega procesa na srednjih šolah ter skrbi za
povezovanje dijakov na območju Upravne enote Ljutomer.
DS uporablja enak pečat kot PŠK.

II. ČLANSTVO
(1) Član DS lahko postane vsak dijak, ki ima stalno prebivališče znotraj Upravne enote Ljutomer. Dijak
ob včlanitvi izpolni pristopno izjavo, priloži veljavno potrdilo o vpisu v srednjo šolo za tekoče
šolsko leto.
(2) Člani DS so ob včlanitvi tudi redni člani PŠK, nimajo pa volilne pravice znotraj Občnega zbora
PŠK. Članstvo v DS je prostovoljno.
Pravice članov DS so:
- da so imenovani v organe DS;
- da kreativno sodelujejo pri delu DS in PŠK;
- da dajejo predloge in pobude organom DS pri njihovem delu ter izpolnjevanju nalog;
- da so seznanjeni s programom DS;
- da udejanjijo svoje projekte v okviru dejavnosti DS;
- da koristijo ugodnosti, ter se udeležujejo projektov PŠK in
- da sprejemajo pohvale za delo v DS ter za dosežene uspehe.
Dolžnosti članov DS so:
- da spoštujejo akte in pravilnike DS in PŠK;
- da z osebnim zgledom in prizadevanjem pripomorejo k uresničitvi delovnega programa DS;
- da skrbijo in z osebnim prizadevanjem varujejo ugled DS in PŠK;
- da s premoženjem PŠK, ki ga uporabljajo, ravnajo skrbno in odgovorno in
- druge dolžnosti, ki izhajajo iz splošnih aktov PŠK.
(1) Članstvo v DS preneha:
- z izstopom iz društva;
- z izključitvijo na podlagi sklepa pristojnega organa;
- s smrtjo;
- v ostalih primerih, ko članstvo ni več mogoče ali
- z prostovoljnim izstopom, tako da poda Upravnemu odboru PŠK (v nadaljevanju: PŠK) pisno
izjavo o izstopu, naslovljeno na sedež PŠK.
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III. ORGANI DIJAŠKE SEKCIJE
UPRAVNI ODBOR
Upravni odbor DS (v nadaljevanju: UO DS) sestavlja največ 5 članov:
-

Predsednik;
2-3 člani in
predsednik dijaške skupnosti Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer (v nadaljevanju: DS
GFML).

(1) Predsednika DS imenuje UO PŠK, ostale člane UO DS pa dijaki imenujejo sami na prvi
konstitutivni seji, razen predsednika DS GFML, ki je predlagan s strani Gimnazije Franca
Miklošiča Ljutomer.
(2) Mandatna doba članov UO DS je eno leto, z možnostjo ponovnega imenovanja.
(1) UO DS sprejema odločitve na sejah. Da je seja sklepčna mora biti prisotnih več kot polovica članov
UO DS. Sklep je sprejet, če zanj glasuje večina vseh članov UO DS.
(2) V primeru, da je število glasov za in proti enako, o sklepu odloča predsednik. Njegova odločitev je
dokončna.
(1) Člana UO DS lahko razreši Nadzorno-disciplinska komisija PŠK po predhodno podanem predlogu
UO DS. UO DS mora s predlogom predhodno seznaniti tudi UO PŠK.
(2) Član UO DS lahko med trajanjem mandata iz upravičenih razlogov odstopi. Za odstop poda pisno
odstopno izjavo in jo naslovi na UO PŠK.

PREDSEDNIK
Predsednik zagovarja interese članov DS in podaja predloge ali predstavlja projekte za svoje delo pa
odgovarja UO PŠK. Vabljen je tudi na seje UO PŠK, ampak nima glasovalne pravice znotraj tega
organa.

PREDSEDNIK DS GFML
(1) Predsednik DS GFML znotraj UO DS zagovarja interese dijakov Gimnazije Franca Miklošiča. S
svojim delovanjem pripomore k projektom DS in PŠK.
(2) V primeru, da predsednik DS GFML nima stalnega prebivališča na območju Upravne enote
Ljutomer, pravice glasovanja znotraj UO DS nima, ker ne izpolnjuje pogojev članstva v društvu.
(3) V primeru, da ni predloga s strani Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer je ta funkcija nična.
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IV. MATERIALNO IN FINANČNO POSLOVANJE DS
(1) Finančno poslovanje DS poteka preko transakcijskega računa PŠK. O finančnem poslovanju
odloča UO PŠK (projekt/dotacijo potrdi ali zavrne).
(2) DS z lastnimi sredstvi upravlja v okviru finančnega načrta PŠK. Dodatno DS upravlja s drugimi
sredstvi, ki jih zagotovi sama. O teh sredstvih je predsednik DS dolžan obvestiti UO PŠK.
V primeru sporov je pristojen UO PŠK.

V. PREHODNE DOLOČBE
Ta pravilnik začne veljati takoj po tem, ko ga sprejme Občni zbor PŠK.

Ljutomer, 7.11.2020
Mario Zuzzi, predsednik
Prleškega študentskega kluba
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