Na podlagi 96. člena Statuta Kluba izolskih študentov in dijakov (v nadaljevanju KIŠD) je na svoji
1. redni seji upravni odbor KIŠD, dne 12. 1. 2020, sprejel odlok o Dijaški sekciji KIŠD, kot sledi v
nadaljevanju.

ODLOK O DIJAŠKI SEKCIJI KLUBA IZOLSKIH ŠTUDENTOV
IN DIJAKOV
1.

člen

S tem odlokom se določajo organizacijska pravila in odgovornosti Dijaške sekcije KIŠD.

2.

člen

(Opredelitev dijaške sekcije kluba)
Dijaška sekcija kluba je notranja organizacijska enota društva, ki skrbi posebej za interese dijakov,
ki imajo stalno prebivališče v Upravni enoti Izola in dijakov, ki se šolajo na območju Upravne enote
Izola.

3.

člen

(Ustanovitev in prenehanje sekcije)
Dijaško sekcijo ustanovi in ukine upravni odbor kluba s sklepom.

4.

člen

(Cilji dijaške sekcije)
Dijaška sekcija:
-

zastopa dijake, ki imajo stalno prebivališče v Občini Izola in dijake, ki se šolajo na
območju Upravne enote Izola;

-

skrbi za izboljšanje socialnega položaja članov sekcije;

-

skrbi za boljše izobraževanje članov sekcije;

-

zagovarja pogoje za kvalitetno preživljanje prostega časa članov sekcije;

1

-

skrbi za splošno obveščenost članov dijaške sekcije, zlasti z njihovimi pravicami;

-

uresničuje druge cilje, ki so v skladu z namenom sekcije in jih določi upravni odbor s
tem odlokom.

5.

člen

(Naloge dijaške sekcije kluba)
Dijaška sekcija uresničuje svoje cilje preko nalog društva, pri čemer mora upoštevati smernice in
navodila upravnega odbora in drugih organov kluba.

6.

člen

(Organiziranost dijaške sekcije kluba)
Način delovanja in organiziranost dijaške sekcije kluba uredi upravni odbor s tem odlokom.
Dijaška sekcija ima vodjo, ki jo upravni odbor določi s sistematizacijo kluba.
O notranjem delovanju dijaške sekcije odloča izvršilni odbor sekcije, ki je sestavljen iz vodje
sekcije in dveh članov dijaške sekcije. Člane izvršilnega odbora dijaške sekcije predlaga vodja
sekcije, ki jih mora potrditi upravni odbor KIŠD.
Predlog dijaške sekcije se mora obvezno umestiti kot točko dnevnega reda pri redni seji
upravnega odbora kluba.

7.

člen

(Odgovornost in poročanje dijaške sekcije)
Dijaška sekcija za svoje delovanje odgovarja upravnemu odboru kluba.
Vodja dijaške sekcije kluba poroča o finančnem in vsebinskem delovanju sekcije na sejah
upravnega odbora kluba.
Vodja dijaške sekcije mora najkasneje v roku 30 dni po ukinitvi sekcije pripraviti zaključno poročilo
o delovanju sekcije, v katerem mora biti izkazano finančno poslovanje sekcije in vsebinski dosežki
delovanja sekcije.

8.

člen

(Veljavnost odloka)
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Ta odlok prične veljati 12. 1. 2020.
Predsednik kluba
Bojan Jelić

3

