
Na podlagi 45. člena Statuta Kluba belokranjskih študentov je občni zbor društva na rednem
zasedanju dne 4. 11. 2020 v celoti sprejel naslednji pravilnik:

Sistematizacija del Kluba belokranjskih študentov

1. člen

Ta pravilnik ureja sistematizacijo del Kluba belokranjskih študentov (v nadaljevanju KBŠ).

2. člen

Predsednik:

- zastopa in predstavlja društvo pred državnimi in lokalnimi ter drugimi organi,
organizacijami in tretjimi osebami;

- sklicuje in vodi sestanke Upravnega odbora društva;
- koordinira delo v društvu;
- skrbi za javnost dela;
- je član Sveta Mladinskega centra Bit;
- mora preprečiti sprejem oz. izvajanje sklepov, ki niso v skladu z namenom in cilji

društva;
- izvršuje sklepe Upravnega odbora, Nadzornega odbora in Disciplinske komisije v

skladu s statutom;
- je pooblaščen za finančne transakcije KBŠ;
- podpisuje napotnice in pogodbe;
- predlaga organizacijski in finančni načrt kluba;
- predlaga predstavnike kluba v drugih organizacijah, zavodih 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.

3. člen

Podpredsednik:

- nadomešča predsednika v njegovi odsotnosti in v tem primeru opravlja dolžnosti
navedene s sistematizacijo del predsednika;

- nadzira potek projektov KBŠ;
- poroča Upravnemu odboru KBŠ o oddanih obrazcih »Poročilo o projektu«;
- je član Sveta MC Bit.



4. člen

Tajnik:

- skrbi za arhiv KBŠ;
- je zapisnikar na sejah Upravnega odbora KBŠ;
- shranjuje medijske objave o dejavnostih KBŠ;
- na seji Upravnega odbora KBŠ poroča o prejetih dopisih in prošnjah;
- prevzema in oddaja pošto;
- skrbi za dostavo računov računovodskemu servisu;
- skrbi za pošiljanje e-pošte preko baze e-poštnih naslovov;
- skrbi za bazo članov KBŠ in izdajo članskih izkaznic;
- skrbi za zalogo potrebnega pisarniškega materiala;
- skrbi za vzdrževanje tehnične opreme;
- skrbi za urejenost prostorov KBŠ in izvaja manjša vzdrževalna dela.

5. člen

Blagajnik:

- v sodelovanju z računovodjem poroča o izdatkih in prejemkih KBŠ;
- nadzira finančni potek projektov in ob morebitnih nepravilnostih obvesti predsednika,

ki nato ukrepa v skladu s statutom;
- opozarja upravni odbor, nadzorni odbor in disciplinsko komisijo na sklepe, ki bi lahko

ogrozili finančno stabilnost kluba.

6. člen

Vodja Sekcije za kulturo in družbo:

- skrbi za kulturno-izobraževalni program KBŠ;
- ima pravico do oblikovanja odbora po svoji presoji;
- redno komunicira z vodjem odbora za informiranje v zvezi z objavo kulturnih

projektov.

7. člen

Vodja Sekcije za šport:

- skrbi za športne projekte kluba;
- skrbi za nogometno, košarkarsko in odbojkarsko ekipo KBŠ;
- ima pravico do oblikovanja odbora po svoji presoji;
- redno komunicira z vodjem odbora za informiranje v zvezi z objavo športnih

projektov.
8. člen

Vodja Sekcije za informacijske tehnologije:

- skrbi za delovanje računalniške in druge tehnične opreme KBŠ;
- ima pravico do oblikovanja odbora po svoji presoji;



- predlaga nakup tehnidne opreme;
- nudi tehnidno podporo pri izvedbi projektov;
- skrbi za delovanje splefire strani.

9. dlen

Vodja Sekcije za informiranje:

- ima pravico do oblikovanja odbora po svoji presoji;
- skrbi zaizdajo Obve5devalnika;
- objavlja informacije o sprejetih projektih na spletni strani, Facebook profilu KBS, v

dasopisih, na radiu in ostalih medijih, (dlanke mu posredujejo vodje projektov);

- skrbi za ahxhanje spletre strani in Facebook profila KBS.

10. dlen

Svetnik sveta SKISISOLS:

- komunicira med klubom rnZvezo SKIS ter med regijo in klubom;
- redno se udeleZuje na sestankih regrj, sej in skup5din sveta SOLS;

- preuduje aktualne tematike Studentskega organiziranja in o tem poroda na sejah kluba;

- poroda o aktualnih zadevahnaZvezi SflS na sejah kluba;
- posreduie obvestila Zveze SKIS, ki prihajajo po e-mailu aktivistom Huba.

11. dlen

Voriju projekta je dolZan najkasneje v mesecu, pred izvedbo projekta, predstaviti nadrt in
finandno konstrukcijo le-tega na seji UO.

Do najkasneje prve redne seje UO po izvedbi projekta je dolZan oddati i4polnjen obrazec

>Pro;ektno porodilo< podpredsedniku druStva, v katerem arahzka projekt, poda finandno

porobilo projeka, opredeli projektne sodelavce in jim dolodi honorarje v skladu s Pravilnikom
o horiorarjih Kluba belolranjskih Studentov.

Vodjri projekta je odgovoren za izvedbo projekta v skladu s statutom druSwa in sklepi,
spre;:timi na seji UO.

12. dlen

Ta pravilnik vstopi v veljavo z dnem sprejetja.
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V emornlju, 4. novemb ra 2020.


