
Na podlagi Pravilnika o namenski porabi sredstev ŠOS, je Ribniški študentski klub na seji 

zbora članov dne _________ sprejel 

 

PRAVILNIK O PLAČAH PRILOŽNOSTNEGA DELA IN RIBNIŠkEGA 
ŠTUDENTSKEGA KLUBA 

 

1. člen 

(splošno) 

 

Ta pravilnik ureja višino in način plačila članom Ribniškega študentskega kluba (v 

nadaljevanju klub) za opravljanje del v okviru vseh dejavnosti kluba. 

 

A. PLAČILO AKTIVISTOM IN ČLANOM ORGANA KLUBA 

 

2. člen 

(Opredelitev) 

 

1) Članom organov kluba in aktivistom se po tem pravilniku ne podeljuje plačila za 

izvajanje rednih obveznosti. 

 

2) Plačilo lahko prejmejo le člani, ki za posamezne dejavnosti preko pogodbenega 

razmerja dobijo plačilo v višini kot to določa ta pravilnik. 

 

B. PLAČILA IN NAGRADE GLEDE NA VRSTO DELA 

 

3. člen 

(urne postavke za delovno razmerje) 

 

1) Urne postavke za posebne vrste aktivnosti znašajo: 

- Za strežbo: minimalna urna postavka 

- Za grafično oblikovanje: 1,5 kratnik minimalne urne postavke 

- Za oskrbo računalniške in ostale elektronske opreme: 1,5 kratnik minimalne urne postavke 

 

 

 



2) Višina plačila za vodje večjega projekta se za vsak posamezni primer določi na redni 

seji upravnega odbora. 

 

3) Upravni odbor lahko z obrazloženim sklepom zviša enotno urno postavko do 50% , v 

kolikor gre za zahtevnejša dela. 

 

4) Izplačilo izvrši vodja projekta in/ali predsednik društva. 

 

C. POTNI STROŠKI 

 

4. člen 

(kilometrina in potni stroški) 

 

1) Kilometrina za vse poti, ki jih opravijo člani za opravljanje del v okviru vseh 

dejavnosti kluba znaša 0,2€ za prevoženi kilometer. Čas, ki se porabi za vožnjo je vračunan 

v kilometrini in se ne plačuje posebej po urnih postavkah. 

 

2) Člani kluba so v celoti upravičeni do povračila potnih stroškov, ki jim v zvezi z 

opravljanjem del v okviru dejavnosti kluba nastanejo s sredstvi javnega prevoza. 

 

D. NADZOR IN KRŠITVE 

 

5. člen 

 

1) Nadzor nad uporabo tega pravilnika vrši nadzorni odbor, ki je dolžan enkrat letno 

pregledati vsa izplačila opravljena na podlagi tega pravilnika. 

 

2) V primeru, da nadzorni odbor pri rednem pregledu ugotovi kršitve, jih je dolžan 

posredovati v obravnavo disciplinski komisiji. 

 

 

 

 



E. KONČNE DOLOČBE 

 

6. člen 

 

(veljavnost) 

 

Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem sprejetja na seji Zbora članov kluba dne:  

 

 

 

V Ribnici dne,                                                   Predsednik Ribniškega študentskega kluba: 

                    Jure Ilc 

 


