
Na podlagi 3. odstavka 20. člena Statuta Ribniškega študentskega kluba je občni zbor 
Ribniškega študentskega kluba na rednem občnem zboru Ribniškega študentskega kluba, dne 
22. 12. 2018, sprejel 
 

Pravilnik o delovanju Dijaške sekcije 
Ribniškega študentskega kluba 

 
1. člen 

(Uvodno določilo) 
Ta pravilnik ureja organizacijo in delovanje Dijaške sekcije Ribniškega študentskega kluba. 
 

2. člen 
(Opredelitev dijaške sekcije) 

Dijaška sekcija je stalna sekcija društva, ki jo sestavljajo dijaki, ki imajo stalno prebivališče 
na območju delovanja Upravne enote Ribnica. 
 

3. člen 
(Ime dijaške sekcije) 

Ime sekcije je »Dijaška sekcija Ribniškega študentskega kluba« (v nadaljevanju besedila: 
sekcija). 

4. člen 
(Opredelitev članov dijaške sekcije) 

(1) Član dijaške sekcije lahko postane vsak redno ali izredno vpisan dijak katerega koli javno 
priznanega srednješolskega programa, ki ima stalno prebivališče na območju delovanja 
Upravne enote Ribnica. 
 
(2) Članstvo v dijaški sekciji je prostovoljno. 
 
(3) Člani dijaške sekcije tvorijo ločeno organizacijsko enoto znotraj društva, dijaško sekcijo 
Ribniškega študentskega kluba. 
 

5. člen 
(Pravice članov dijaške sekcije) 

Pravice članov dijaške sekcije so: 
- da so imenovani v organe dijaške sekcije; 
- da volijo organe društva v skladu s splošnimi akti društva, ki to področje urejajo; 
- da kreativno sodelujejo pri delu dijaške sekcije in društva; 
- da so seznanjeni s programom dijaške sekcije in društva; 
- da udejanjijo svoje projekte v okviru dejavnosti dijaške sekcije in društva; 
- da koristijo ugodnosti, ki jim jih društvo nudi; 
- da sprejemajo nagrade, neposredne ali posredne finančne subvencije. 

 
 



6. člen 
(Zastopstvo) 

(1) Dijaška sekcija ima enega predstavnika/-co znotraj upravnega odbora študentskega kluba, 
mentorja študentske sekcije, ki je aktivni član društva in je voljen na redni seji občnega zbora 
s strani članov dijaške sekcije. 
 
(2) Mandat predstavnika sekcije je dve leti, v kolikor v času svojega mandata predstavnik 
izgubi status dijaka je njegov naslednik voljen na izredni ali redni seji občnega zbora. 
 
(3) Predstavnik sekcije je voljen v skladu z akti društva, ki urejajo to področje. 
 

7. člen 
(Cilji sekcije) 

Cilji sekcije so naslednji: 
- zastopanje interesov dijakov in dijakinj iz območja delovanja Ribniškega študentskega 

kluba;  
- podpiranje in realizacija novih idej dijakov in dijakinj iz območja delovanja 

Ribniškega študentskega kluba;  
- spodbujanje aktivnega sodelovanja članov sekcije;  
- zagotavljanje pogojev za razvoj in izpeljavo projektov članov sekcije;  
- skrb za izobraževanje dijakov in dijakinj;  
- skrb za kvalitetno preživljanje prostega časa dijakov in dijakinj. 

 
8. člen 

(Naloge sekcije) 
Na podlagi ciljev izvaja sekcija: 

- organiziranje dejavnosti na področju sociale, športa, kulture ter izobraževanja; 
- organizacija športnih, kulturnih in drugih javnih prireditev; 
- izvajanje stalnih projektov; 
- druge naloge, ki so v skladu s pravnim redom Republike Slovenije in jih določi 

upravni odbor sekcije ter upravni odbor kluba v svojem programu dela. 
 

9. člen 
(Končna določba) 

(1) Ta pravilnik je sprejel občni zbor Ribniškega študentskega kluba dne 22.12.2018 in velja 
od trenutka sprejema dalje. 
 
(2) S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati dosedanji pravilnik, ki je bil sprejet leta 2013. 
 
 
 
Ribnica, 22.12.2018 

Predsednica Ribniškega študentskega kluba 
Lučka Ilc 


