
Na podlagi prvega odstavka 21 clena v zvezl z 8. alinejo 24. Olene Statuta je obali zbor 
$tudentskega kluba GRO$ dne 21. 3. 2020 sprejel naslednji 

PRAYILNIK O SISTEMATIZACIJI DELA ATUDENTSKEGA KLUBA GROA 

1. ~len 
(sp/ojno) 

Pravilnik o sistematizaciji dela doloca doltnosti posameznih funkcij, ki sestavljajo upravni 
odbor kot ga doloca Statut studentskega klub GROS. 

2. ~len 
(oprede/ltev funkcU) 

Predsednik: 
- v javnosti in pred organi zastopa studentki klub in je tudi njegov zakoniti zastopnik 
- je predsednik upravnega odbora in s tern tudi vodi seje upravnega odbora 
- je odgovoren za nadzor dela blagajnika 

Podpredsednik: 
- je namestnik predsednika studentskega kluba. 
- v primeru odsotnosti predsednika prevzame njegove dolznosti 

Sekretar: 
- skrbi za arhiv studentskega kluba 
- skrbi za urejenost baze podatkov 
- zadolzen je za prevzemanje in posiljanje postnih posiljk 
- na sejah upravnega odbora opravlja vlogo zapisnikarja 

Blagajnik: 
- ureja financno delovanje kluba 
- skrbi za komunikacijo z racunovodstvom 
- vestno izdaja in placuje racune 
- vodi blagajniski dnevnik 

Vodja projektov: 
- nadzira izvedbo projektov 
- skrbi za projektno dokumentacijo 
- skrbi, da se izvaja vsebinski nacrt kluba, ki ga letno ali mesecno na sejah sprejema 

upravni odbor 

Mentor dijaske sekcije: 
- mentorira dijasko sekcijo 
- v upravnem odboru zagovarja interese dijakov 
- upravnemu odboru predstavlja dijaske projekte 
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Svetnik Sveta Zveze SKIS in Sveta SOLS: 
- skrbi za komunikacijo med klubom in Zvezo SKIS, ter med regijo in klubom, 
- redno se udeletuje sestankov regije, sej in skup§cin Sveta SOLS, 
- o aktualnem dogajanju na podrofju §tudentskega organiziranja redno obve§ta upravni 

odbor kluba, 
- o aktualnem dogajanju na Zvezi SKIS redno obve~ upravni odbor kluba, 
- pomembna obvestila Zveze SKIS redno posreduje aktivistom 

3. clan 
(druge funkclje) 

V kolikor se pojavi potreba po dodatnih funkcijah, ki jih ta pravilnik ne predvideva, jih lahko s 
sklepom potrdi upravni odbor. Sklep se sprejme z absolutno vecino, v njem pa morajo biti jasno 
opredeljene naloge, ki so v domeni tako ustanovljene funkcije. 

4. clen 
(skrbno ravnanje In odgovomost) 

Nosilci funkcij morajo delo opravljati vestno in odgovomo. Neopravljanje dolznosti obravnava 
in sankcionira disciplinska komisija. 

5. clen 
(spremembe) 

Spremembe pravilnika lahko predlaga upravni odbor, potrjene pa morajo biti na obcnem zboru 
V skladu s Statutom. 

6. clen 
(veljavnost) 

Pravilnik stopi v veljavo, ko ga potrdi upravni odbor. 

Pravilnik se mora potrcliti tudi na obcnem zboru, za kar je potrebna relativna kvalificirana 
vecina. 

Spremembe pravilnika stopijo v veljavo s potrditvijo na obcnem zboru. 

Grosuplje, 21. 3. 2020 predsednica UO SK GROS Anamarija Ahlin 
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