
Na podlagi 1. in 2. odstavka 15. clena v zvezi z 8. alinejo 24. clena Statuta je oMni zbor 
Studentskega kluba GROS dne 23. 10. 2020 sprejel naslednji 

PRAVILNIK O HONORARJIH ZA fLANE 
STUDENTSKEGA KLUBA GROS 

1. clen 

Ta pravilnik (»Pravilnik«) ureja nagrade, sejnine, visino in nacin placila clanom Studentskeg_a 
kluba GROS (v nadaljevanju SK GROS) za opravljanje del v okviru vseh dejavnosti SK GROS. 

2. clen 
(vlslna denamih nadomestil) 

Osnovna uma postavka za delo v okviru SK GROS je dolocena v visini 5,00 EUR neto. 
Upravni odbor lahko s sklepom za posamezno vrsto dela doloci visjo umo postavko. 

Ne glede na dolocila prejsnjega odstavka uma postavka v nobenem primeru ne sme biti visja 
od 8,00 EUR neto. 

V kolikor se predpisana minimalna zakonska postavka, ki ureja zacasno in obcasno delo 
studentov in dijakov zvisa nad osnovno umo postavko iz prvega odstavka tega clena, velja 
zakonsko dolocena postavka. 

3. clen 
(potni stroskiJ 

Potni stroski se obracunavajo po postavki 0, 17 EUR na km za poti daljse od 5 km v eno smer, 
v kolikor se predhodno izpolni potni nalog. 

V kolikor se predpisana minimalna zakonska postavka za prihod na delo zvisa nad osnovno 
postavko za povracilo potnih stroskov iz prvega odstavka tega clena, velja zakonsko dolocena 
postavka. 

lzjemoma se vodji projekta za udelezbo na projektu izplaca potne stroske le, ce se projekt 
izvaja najmanj 20 km od njegovega prebivalisca v eno smer. Za pomoc pri prevozu 
udelezencev se potne stroske izplaca tudi sodelavcu na projektu, v kolikor pot potrdi upravni 
odbor. 

4. clen 

Delovna ura za po pogodbi sklenjeno veljavno delovno razmerje s SK GROS se prav tako 
vrednoti po umi postavki iz drugega clena tega pravilnika. 

5. clen 
(de/o predsednlka) 

Predsedniku SK GROS se za delo, ki zajema prisotnost na sejah, vodenje ustrezne 
programske in financne dokumentacije, zastopanje SK GROS v skladu z veljavnimi predpisi 
ter opravljanje ostalih nalog, ki so navedene v sistematizaciji dela, mesecno izplaca honorar v 
viAini 150 EUR neto. 
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6. clan 
(dalo b/agajnlka) 

Blagajniku SK GROS se za delo, ki zajema prisotnost na sejah, vodenje blagajniskega 

dnevnika, placevanje racunov ter opravljanje ostalih nalog, ki so navedene v sistematizaciji 

dela, mesecno izplaca honorar v visini 110 EUR neto. 

7. clan 
(evidantlranje stroskov) 

Delovne ure za opravljanje del v okviru SK GROS si aktivisti drustva belezijo sami ter jih 

objavijo v informacijskem sistemu drustva ali s strani upravnega odbora predpisanem 

dokumentu. 

V primeru, da je posamezen aktivist drustva za tekoci mesec ze opravil 30 delovnih ur, mora 

za vsako nadaljnjo delovno uro pridobiti predhodno odobritev predsednika SK GROS. 

Pred izplacilom placila za opravljeno delo aktivistov drustva se zahteva potrditev opravljenih 

ur na seji upravnega odbora. 

Za namene ugotavljanja upravicenosti izplacil za posamezno sejo oz. sestanek se vodi lista 

prisotnosti. Upravicenci s podpisom potrjujejo svojo prisotnost, ki jo nato potrdi predsednik 

drustva oziroma vodja organa ali sekcije. 

Prav tako aktivisti pred opravljeno potjo sami pripravljajo potni nalog s pomocjo vnaprej 

predpisanega obrazca, ki ga zagotovi drustvo. 

Pred izplacilom potnih stroskov mora te potrditi upravni odbor. 

8. clen 
(delo vodij na projelctih) 

Za delo na projektu je vodja projekta dolzan predhodno oceniti, koliko bo znasal strosek dela, 

ter to predstaviti na seji upravnega odbora v okviru financnega in vsebinskega nacrta izvedbe 

projekta. 

Po izvedbi projekta mora vodja projekta o tern sestaviti porocilo, v katerem je dolzan obrazloziti 

tudi porabo ustreznega dela sredstev za placilo delovnih ur aktivistom, ki so sodelovali pri 

organizaciji projekta. Stevilo opravljenih ur na projektu se v informacijski sistem ali s strani 

upravnega odbora predpisani dokument belezi po potrjenem projektnem porocilu na seji 

upravnega odbora. 

V primeru daljsega trajanja projekta lahko upravni odbor s sklepom odobri predhodno izplacilo 

delovnih ur. 

Vodja projekta porocilo predstavi na naslednji seji upravnega odbora. 

Vodja projekta je upravicen do denamega nadomestila v znesku 1 O EUR neto po pripravi in 

pravocasni oddaji projektne dokumentacije. Vodji projekta se krije prijavnina v znesku do 

vkljucno 30 EUR neto glede na clansko ceno. V primeru, ko je izvajalec projekta vodja sam, 
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ali za udelezbo na dogodku ni prijavnine, je lahko vodja placan glede na stevilo opravljenih ur, 
ki jih predhodno predvidi v nacrtu in jih upravici s projektnim porocilom. 

V primeru, da projekt ni izveden zaradi visje sile, je vodja projekta upravicen do denamega 
nadomestila za izdelavo projektnega nacrta v visini 5 EUR neto. O dodatnem izplacilu 
opravljenih ur odloci upravni odbor kluba. 

9. Clen 
(p/acilo dela na projektlh) 

Aktivist je upravicen do izplacila opravljenih delovnih ur na projektu, ki so zabelezene v 
informacijskem sistemu drustva in jih zanj v projektnem nacrtu predvidi vodja projekta ter potrdi 
upravni odbor skupaj s porocilom projekta. 

Za humanitame projekte ali akcije aktivisti in vodje praviloma ne prejmejo denamega 
nadomestila. 

V izrednih primerih lahko upravni odbor s sklepom doloci drugace. 

10. clen 
(delo po navodillh) 

Aktivisti drustva opravljajo dela, ki potekajo po navodilih vodij odborov, sekcij in projektov v 
okviru izvedbe projektov, ki so bili potrjeni na seji upravnega odbora. Lahko opravljajo tudi dela 
pod nadzorstvom predsednika SK GROS. 

·Predsednik SK GROS lahko samostojno oceni, da je potrebna izvedba nekaterih del, in v ta 
namen odobri placilo delovnih ur vsakemu aktivistu SK GROS, a ne vec od 40 ur na mesec. 
Za odobritev vsake naslednje delovne ure se zahteva predhodna odobritev upravnega odbora. 

Upravni odbor lahko odobri placilo delovnih ur tudi tretjim osebam, ki opravljajo dela za SK 
GROS pod nadzorstvom predsednika SK GROS. 

Delo se belezi v naprej pripravljenem dokumentu. 

Pred izplacilom placila za opravljeno delo se zahteva potrditev opravljenih ur na seji upravnega 
odbora. 

11. clen 
(ugodnosti za aktlviste) 

Aktivistu se prizna 50-odstotni popust na prijavnino glede na clansko ceno do vrednosti 
vkljucno 30 EUR neto. Pri projektih s prijavnino visjo od 30 EUR neto, se aktivistu prizna popust 
v vrednosti 15 EUR neto glede na clansko ceno. 
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12. clen 
(umlk lzplacll) 

Honorarji se izplacujejo mesecno, potni stroski pa za dva meseca skupaj vsak drugi mesec. 

Upravicenec do placila lahko zaprosi za izplacilo pred rokom, o earner odloci predsednik SK 

GROS. 

13. clen 

Vsak clan SK GROS je deli.an spostovati dolocbe tega pravilnika. 

14. clen 

Krsitve tega pravilnika obravnava disciplinska komisija po uradni dolznosti. 

15. Clen 

Ta pravilnik lahko popravlja in spreminja upravni odbor s potrditvijo na obcnem zboru. 

16. clen 

Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem potrditve na obcnem zboru. 

Grosuplje, dne 23. 10. 2020 Anamarija Ahlin, 
predsednica Studentskega kluba GROS 

vfnM 
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