PRAVILNIK O SISTEMATIZACIJI DEL ŠALEŠKEGA ŠTUDENTSKEGA
KLUBA
PREDSEDNIK
-

-

1. člen
zastopa in predstavlja klub pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi in
tujini,
skrbi za usklajeno delovanje kluba kot celote
je hkrati predsednik upravnega odbora in vodi seje upravnega odbora v skladu s statutom,
sklicuje seje upravnega odbora,
izvršuje sklepe upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije v skladu s
statutom,
je pooblaščen za finančne transakcije Šaleškega študentskega kluba
podpisuje napotnice in pogodbe,
predlaga organizacijski in finančni načrt kluba,
predlaga predstavnike kluba v drugih organizacijah in institucijah,
ima pravico in dolžnost, v odsotnosti tajnika in blagajnika, opravljati njune dolžnosti,
skrbi in odgovarja za zakonito delovanje kluba,
ima pravico biti obveščen o vseh dejavnostih, ki zadevajo delovanje kluba navzven in
navznoter,
poskrbi za zapisnikarja na sejah upravnega odbora Šaleškega študentskega kluba

PODPREDSEDNIK
-

2. člen
nadomešča predsednika v njegovi odsotnosti in opravlja prej navedene dolžnosti.

TAJNIK
-

3. člen
arhivira klubsko dokumentacijo ( arhiviranje aktov ) ter skrbi za celoten arhiv klubskega
dogajanja,
pomaga predsedniku pri pripravi materiala za sestanke ter seje Upravnega odbora
( zbiranje predlogov, dokumentacije, pošiljanje vabil, zapisniki ),
skrbi za urejene projektne ter finančne plane ter projektna in finančna poročila,
na sestankih in sejah Upravnega odbora piše zapisnike,
skrbi za pravočasno oddajo in sprejem pošte

BLAGAJNIK
-

4. člen
Vodi blagajno in skrbi za vsa gotovinska vplačila in izplačila.
sodelovanju z računovodjem poroča o izdatkih in prejemkih ŠŠK enkrat na mesec nadzira
finančni potek projektov in o morebitnih nepravilnostih obvesti predsednika, ki nato ukrepa v
skladu s statutom,

-

plačuje račune in ureja vse v povezavi z računovodstvom,
opravlja finančno poslovanje,
sodeluje z računovodstvom,
vodi blagajniške posle ( klubske in info blagajne ) ,
skrbi za napotnice študentov / dijakov
pripravlja predlog proračuna

5. člen
Ta pravilnik začne veljati, z dnem, ko na skupščini potrdi večina vseh prisotnih članov
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Janž Krofel,
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