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Redni občni zbor Kluba jeseniških študentov je dne 1.12. 2018 sprejel Pravilnik o honorarjih, v 

skladu s Statutom KJŠ, kot sledi v nadaljevanju.  

 

PRAVILNIK O HONORARJIH 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen: Upravičenost do honorarja  

Član Kluba jeseniških študentov (v nadaljevanju: KJŠ) je upravičen do izplačila honorarja, če je 

opravil koristno delo za KJŠ oz. je izvedel klubske projekte, za katere je bil predhodno zadolžen.  

 

II. HONORARJI 

 

2. člen: Vrsta honorarja 

Pavšalni honorar je honorar namenjen vodstvu KJŠ za vodstvene zadolžitve v primeru, da člani 

vodstva opravljajo svoje delo v skladu z ostalimi pravilniki in akti KJŠ ter v skladu s Statutom KJŠ.  

 

Tarifni honorar je namenjen aktivistom KJŠ, ki opravljajo tekoče delo, pomembno za delovanje 

KJŠ, strokovno delo, ter aktivistom, ki pomagajo pri projektih, kjer je potrebna večja količina ljudi.  

 

Projektni honorar je honorar namenjen aktivistom KJŠ za izvedene projekte v skladu s 

klasifikacijsko vrednosti določenih projektov, ki jo določi IO KJŠ in potrdi Občni zbor KJŠ. 

 

3. člen: Pogoj 

Honorar se nakazuje izrecno le na ime oziroma račun opravičenca. V kolikor ta ne želi prejemati 

honorarja preko študentske napotnice, mora imeti urejeno poslovanje z avtorsko pogodbo oziroma 

drugo zakonsko določeno obliko dela, ki pa ne sme biti zaposlitev za določen oziroma nedoločen čas.  

 

4. člen: Višina honorarjev za člane organov KJŠ  

Višino honorarja organov KJŠ na predlog Izvršnega odbora KJŠ potrjuje Občni zbor KJŠ. Pogoj za 

izplačilo je oddano mesečno poročilo. Višina pavšalnega honorarja ne sme presegati višine četrtine 

neto minimalne plače. Spremembe višine vseh honorarjev lahko med dvema sejama Občnega zbora 

KJP določa Izvršni odbor KJP vsake tri mesece, vendar sprememba na letni strani ne sme presegati 

10%.  
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Neto pavšalni honorarji so do spremembe sledeči:  

- predsednik: 100 EUR 

- tajnik: 85 EUR 

- blagajnik: 85 EUR 

- član izvršnega odbora: 50 EUR + pribitek na udeležbo (specificiran pod projektnim 

honorarjem)  

Kot pogoj za izplačilo pavšalnega honorarja posameznemu člani Izvršnega odbora KJŠ se šteje 80% 

udeležba na vseh letnih sejah. Študenti Izvršnega odbora, ki so pristojni za šport, turizem in kulturo, 

morajo za izplačilo pavšala opraviti vsaj en projekt mesečno oziroma projekt, ki mesečno zahteva 

ponovno aktivnost. Ostali pogoji za pridobitev pavšalnega honorarja so še ažurno spremljanje in 

odgovarjanje na elektronsko pošto, aktivno udeleževanje KJŠ projektov in promocija kluba.  

 

5. člen: Urne postavke  

Izvršni odbor na redni seji sprejme maksimalno višino urne postavke, ki ne sme presegati koeficienta 

0,009 minimalne neto plače (neto plača krat 0,009). Urna postavka, ki jo sprejme Izvršni odbor na 

redni seji, določa višino plačila za posamezno delo (uradne ure, redne in izredne seje organov KJŠ, 

delo, ki ga pravilniki ne omenjajo in je nujno za delovanje kluba). Koeficient predlaga izvršni odbor 

KJŠ, potrjuje pa ga Občni zbor KJŠ. Spremembo koeficienta lahko sprejema zgolj Občni zbor KJŠ. 

 

Neto urna postavka je do spremembe sledeča: 5 EUR. 

- uradne ure: 12,5 EUR 

- sejnina: 10 EUR 

 

6. člen: Projektni honorar 

Projekti, ki jih izvaja KJŠ, se razlikujejo po vsebini in količini vloženega dela, ki je potrebno za 

izvajanje. Klasifikacijo projektov in njihovo vrednotene predlaga Izvršni odbor KJŠ, potrjuje pa ga 

Občni zbor KJŠ. Višino prejetih honorarjev lahko v času med dvema sejama Občnega zbora vsake tri 

mesece spreminja Izvršni odbor KJŠ, vendar ne za več kot 10% na letni ravni. Maksimalni 

koeficient, ki določa višino honorarja za posamezni projekt, ne sme presegati 0,12 minimalne letne 

plače (0,12 krat minimalna neto plača).  

Trenutna klasifikacija projektnega honorarja: osnova + urni pribitek + pribitek na udeležbo. 

OSNOVA: 7 EUR (zajema vso projektno dokumentacijo) 
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