
Na podlagi 56. člena Statuta Kluba vrhniških študentov je Občni zbor Kluba vrhniških študentov 
dne 5.3.2020 sprejel, 

 
Pravilnik Dijaške sekcije 

 
I. SPLOŠNE ODLOČBE 

 
1. Člen (ime) 

Ime sekcije je: Dijaška sekcija Kluba vrhniških študentov. Skrajšano: DS-KVŠ. 
 

2. Člen (cilji in naloge) 
Cilji DS-KVŠ so: 

- zastopati in podpirati interese dijakov  
- sodelovati pri ustvarjanju dogajanja za mlade (dijake) v lokalni skupnosti in KVŠ 
- privabiti mlade (dijake) v KVŠ 

 
Na podlagi ciljev sekcija izvaja: 

- organiziranje koncertov, izobraževanj in drugih dogodkov, ki zastopajo interese dijakov 
- stalne projekte DS-KVŠ 
- predstavitev in promocija DS-KVŠ in KVŠ v lokalnem okolju 
- pomoč pri izvajanju projektov KVŠ  

  
 

II. ČLANSTVO V DIJAŠKI SEKCIJI 
 

3. Člen (včlanitev in članstvo) 
Član Dijaške sekcije Kluba vrhniških študentov (DS-KVŠ) je lahko vsak, ki je redno ali izredno 
vpisan v katerikoli javno priznan srednješolski izobraževalni program in ima stalno prebivališče 
na območju Upravne enote Vrhnika.  

 
Včlanitev v DS-KVŠ je mogoča le z uradnim in veljavnim potrdilom o šolanju za tekoče šolsko 
leto in ob izpolnitvi pristopne izjave KVŠ. 

 
Članstvo v DS-KVŠ je prostovoljno. 
 

4. Člen (pravice in dolžnosti članov) 
Pravice članov DS-KVŠ so: 

- da so imenovani v organe UO DS-KVŠ; 
- da kreativno sodelujejo pri delu DS-KVŠ  
- so seznanjeni o delu DS-KVŠ 
- koristijo ugodnosti, ki jim jih nudi društvo 

 
 
Dolžnosti članov DS-KVŠ so: 

- da spoštujejo pravila, opredeljena v tem pravilniku 



- da spoštujejo pravila društva 
- da zastopajo in pripomorejo k ugledu DS-KVŠ in KVŠ 

 
5. Člen (prenehanje članstva) 

Članstvo v DS-KVŠ se preneha: 
- s koncem srednješolskega šolanja 
- z izstopom 
- z izključitvijo na podlagi sklepa disciplinske komisije KVŠ, ob potrditvi UO KVŠ 

 
Član lahko prostovoljno izstopi s podajo izstopne izjave DS-KVŠ. Član je izključen v primeru 
hude kršitve pravic/dolžnosti in ob zavestnem delovanju proti interesom DS-KVŠ. O izključitvi 
odloča disciplinska komisija KVŠ na podlagi predloga UO DS-KVŠ; izključitev potrdi UO KVŠ. 
 
 

III. DELOVANJE DIJAŠKE SEKCIJE 
 

6. Člen (zastopstvo) 
DS-KVŠ deluje v okviru Kluba vrhniških študentov. V njem zastopa interese svojih članov ter 
vseh dijakov, ki so včlanjeni v KVŠ. V UO KVŠ zastopa interese DS-KVŠ predsednik DS-KVŠ, ki je 
vabljen na redne seje UO KVŠ. 
 
Dijaška sekcija ima eno vodjo v UO KVŠ – 5. član UO KVŠ. To je aktiven član društva, ki opravlja 
funkcijo mentorja dijaške sekcije. 
 
Naloge vodje dijaške sekcije so predvsem koordinacijske in posvetovalne naloge. S svojimi 
predlogi in delovanjem stremi k konstruktivnemu delovanju sekcije. 
 
Mandat predstavnika in vodje DS-KVŠ traja enako dolgo kot njegov mandat znotraj UO KVŠ. 
 

7. Člen (financiranje sekcije) 
DS-KVŠ je financirana projektno in s strani KVŠ. To pomeni, da sekciji finančna sredstva odobri 
UO KVŠ; za vsak projekt posebej in ob predložitvi projektnega načrta, v roku 3 tednov pred 
izvedbo projekta. 
 
DS-KVŠ lahko prejema donacije in darila s strani sponzorjev; prejema jih na bančni račun KVŠ. 
S sredstvi, pridobljenimi na takšen način DS-KVŠ upravlja in jih razporeja samostojno. Zanje je 
odgovoren predsednik DS-KVŠ in mentor dijaške sekcije. 
 

8. Člen (organi sekcije) 
Organ DS-KVŠ je Upravni odbor DS-KVŠ (v nadaljevanju UO DS-KVŠ), ki ga lahko sestavlja največ 
9 članov in najmanj 6 članov. To so predsednik in 8 članov UO DS-KVŠ: podpredsednik, tajnik, 
1. informator, 2. informator, blagajnik ter 1., 2. ter 3. član UO DS-KVŠ. Funkcije članom 
upravnega odbora razdeli predsednik, na prvi seji po nastopu na funkcijo, ob posvetovanju UO 
KVŠ in člani UO DS-KVŠ.  
 
 
 



9. Člen (redne seje) 
UO DS-KVŠ sprejema odločitve o delovanju DS-KVŠ na rednih sejah, ki jih vsakih 14 dni 
predlaga predsednik DS-KVŠ; predsednik prav tako predlaga dnevni red vsake seje in 
koordinira ter vodi vsako sejo ter potrjuje izvoljene sklepe seje. Tajnik o vsaki seji sestavi 
zapisnik, ki ga je dolžen posredovati UO KVŠ. UO KVŠ ima na sklepe UO DS-KVŠ pravico veta. 
 
Da je seja sklepčna mora biti prisotna vsaj polovica vseh članov upravnega odbora.  
 
Sklep je sprejet, če zanj glasuje večina prisotnih članov. V primeru, da je število glasov za in 
proti predlaganem sklepu enako, o sklepu odloča predsednik. Njegova odločitev je dokončna.  
 

10. Člen (izredne seje) 
Predsednik dijaške sekcije ima pravico sklicati izredno sejo izven terminov, predvidenih za 
redno sejo, če ima za to utemeljen razlog, ki zadeva delovanje sekcije. Prisotnost na izrednih 
sejah je za vse člane UO DS-KVŠ obvezna, razen, če odsotnost odobri predsednik.  
 
 

IV. ČLANSTVO V UO DS-KVŠ 
 

11. Člen (imenovanje predsednika) 
 
Predsednika DS-KVŠ za tekoče šolsko leto izmed sebe izberejo  in predlagajo člani DS-KVŠ do 
30.9. Predsednika dijaške sekcije potrdi UO KVŠ na prvi redni seji po imenovanju predsednika. 
Na funkcijo je lahko isti posameznik imenovan največ trikrat zaporedoma. Njegov mandat traja 
eno leto.  
 

12. Člen (izvolitev članov UO DS-KVŠ) 
Ostale člane UO DS-KVŠ, za obdobje enega leta, na redni ali izredni seji DS-KVŠ predlaga 
predsednik DS-KVŠ. Njegove predloge potrdijo prisotni  člani dijaške sekcije na seji.  
 

13. Člen (dolžnosti članov UO DS-KVŠ) 
Dolžnosti članov UO DS-KVŠ so: 

- redno in točno udeleževanje rednih sej Upravnega odbora sekcije 
- aktivno sodelovanje pri rednih sejah Upravnega odbora sekcije 
- pravočasno sporočanje odsotnosti na rednih sejah Upravnega odbora sekcije (vsaj 1 

dan prej) 
- redno spremljanje  skupinskega pogovora 
- redno odzivanje na sporočila v skupinskem pogovoru 
- redno spremljanje objav na Facebook skupini  
- redno odzivanje na objave v Facebook skupini 

 
14. Člen (pravice članov UO DS-KVŠ) 

Pravice članov UO DS-KVŠ: 
- do glasovanja o sprejemu sklepov na rednih sejah Upravnega odbora sekcije 
- do predlaganja sklepov na rednih sejah Upravnega odbora sekcije 

  




