
Na pocllagi prvega odstavka 21 . clena v zvezi z 8. alinejo 24. clena Statuta je obcni zbor 
Studentskega kluba GROS dne 23. 10. 2020 sprejel naslednji 

PRAVILNIK O SISTEMA TIZACUI DELA §TUDENTSKEGA KLUBA GRO§ 

1. clen 
(splosno) 

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

2. clen 
(opredelitev nalog) 

Predsednik: 
- v javnosti in pred organi zastopa in predstavlja drustvo in je tudi njegov zakoniti 

zastopnik, 
- navzven zastopa in predstavlja drustvo pred drzavnimi, lokalnimi in drugimi organi ter 

organizacijami in tretjimi osebami ter se udelezuje s tern povezanih sestankov in sej, 
- je predsednik upravnega odbora. Nacrtuje, sklicuje in vodi sestanke upravnega odbora 

drustva, 
- koordinira delo v drustvu, tako da usklajuje delovanje odborov, komisij in sekcij na 

nacin, da se zagotavlja delovanje drustva v skladu z njegovim namenom, 
- skrbi za javnost dela tako, da vabi predstavnike zainteresirane javnosti na javne seje 

organov drustva, poroca o delovanju drustva organizacijam in sirsi javnosti preko 
sredstev javnega obvescanja oziroma organizira, da se taksne objave izvedejo, 

- poclpisuje pogodbe, potne in delovne naloge in ostalo dokumentacijo, 
- oblikuje predlog letnega programskega in financnega nacrta, 
- pripravlja letno programsko in financno porocilo, 
- predlaga predstavnike drustva v druge organizacije in institucije, praviloma na podlagi 

sklepa upravnega odbora drustva, 
- v odsotnosti sekretarja in blagajnika skrbi, da so njune dolznosti opravljene, 
- skrbi in odgovarja za zakonito delovanje drustva, ureja in je odgovoren za pripravo 

dokumentacije drustva, 
- o svojem delu redno poroca na sejah upravnega odbora in 
- nadzoruje delo blagajnika. 

Podpredsednlk: 
- je namestnik predsednika drustva, 
- pomaga predsedniku pri izvrsevanju njegovih nalog in 
- v primeru odsotnosti predsednika prevzame vse njegove dolznosti. 

Sekretar: 
- skrbi za arhiv drustva, 
- skrbi za urejenost baze podatkov, 
- zadolzen je za organizacijo azumega sprernljanja elektronske poste, pomembna 

sporocila posreduje predsedniku, 
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- zadolzen je za prevzemanje in posiljanje postnih posiljk, 
- zadolzen je za organizacijo izvajanja uradnih ur, 
- na sejah upravnega odbora opravlja vlogo zapisnikarja, pripravlja gradivo po navodilih 

predsednika upravnega odbora ter vodi listo prisotnosti in 
- pomaga predsedniku pri izvrsevanju njegovih nalog. 

Blagajnik: 
- ureja financno delovanje in poslovanje drustva, 

skrbi za komunikacijo z racunovodstvom, skrbi za azumo posredovanje dokumentacije 
in informacij o poslovanju drustva, 
vodi blagajno in skrbi za vsa gotovinska in negotovinska placila in izplacila, 
nadzira financni potek projektov in o morebitnih nepravilnostih obvesti predsednika, ki 
nato ukrepa v skladu s statutom, 
opozarja organe drustva na sklepe, ki bi lahko ogrozili financno stanje drustva, 
oblikuje predlog letnega programskega in financnega nacrta, 
pripravlja letno programsko in financno porocilo, 
o svojem delu, financnem stanju drustva, mesecnih izplacilih in izplacilu potnih stroskov 
redno poroca na sejah upravnega odbora, 
ima nadzor nad pravilnim izdajanjem racunov in pripravo artiklov, skrbi za zalogo in 
vestno vodi blagajniski dnevnik. 

Vodja projektov: 
- nadzira izvedbo projektov, 
- vodi evidenco projektne dokumentacije, skrbi za oddajo projektnih nacrtov in porocil, 
- skrbi, da se izvaja vsebinski nacrt drustva, ki ga letno ali mesecno na sejah sprejema 

upravni odbor in 
- posreduje projektno dokumentacijo sekretarju za sprejem na seji upravnega odbora. 

Vodja sekcije odnosov z javnostmi: 
- skrbi za izvajanje promocijskih aktivnosti, 

priskrbi si infonnacije o izvedbi projektov, 
poskrbi za mesecno pripravo in izpeljavo promocijskega nacrta, 
azumo posodablja spletno stran in skrbi za pripravo graficne podobe drustva, 
skrbi za redno posredovanje clankov lokalnim in drugim medijem in 
pripravlja sporocila za javnost. 

Mentor dijaike sekcije: 
- mentorira in koordinira delo dijaske sekcije, 
- skrbi za prenos znanja, 
- v upravnem odboru zagovarja interese dijakov ter predstavlja dijaske projekte in 
- je odgovoren za pripravo in oddajo projektne dokumentacije. 

Svetnik Sveta Zveze SKIS 
- skrbi za komunikacijo med drustvom in Zvezo SKIS, ter drugimi drustvi v Zvezi SKIS, 
- udelezuje se sestankov, sej in skupscin Zveze SKIS, 
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- o aktulanem dogajanju na podrocju studentskega organiziranja obvesca upravni odbor 
drustva, 

- o aktualnem dogajanju na Zvezi SKIS obvesca upravni odbor drustva in 
- pomembna obvestila Zveze SKIS posreduje aktivistom drustva. 

Svetnik Sveta $OLS 
- udelezuje se sestankov, sej in skupscin Sveta SOLS, 
- o aktulanem dogajanju na podrocju studentskega organiziranja obvesca upravni odbor 

drustva, 
- o aktualnem dogajanju na Svetu SOLS obvesca upravni odbor drustva in 
- pomembna obvestila Sveta SOLS posreduje aktivistom drustva. 

3. clen 
(druge funkcQe) 

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 opravtjati 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 potrditi tudi na obcnem zboru, za kar je potrebna relativna kvalificirana 
vecina. 

Spremembe pravilnika stopijo v veljavo s potrditvijo na obcnem zboru. 

Grosuplje, dne 23. 10. 2020 Anamarija Ahlin, 

predsednica Studentskega kluba GROS 
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