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PRAVILNIK O DENARNIH NADOMESTILIH, SEJNINAH IN HONORARJIH NPB 

 

1. člen 

(predmet pravilnika) 

 

S tem pravilnikom se urejajo denarna nadomestila za delo v Predsedstvu Študentske 

organizacije Slovenije (v nadaljevanju: Predsedstvo ŠOS), za delo v odborih predsedstva 

Študentske organizacije Slovenije (v nadaljevanju: odbori ŠOS), za delo in sejnine v Nadzorni 

komisiji študentske organizacije Slovenije (v nadaljevanju: Nadzorna komisija ŠOS), za sejnine 

v Razsodišču Študentske organizacije Slovenije (v nadaljevanju: Razsodišče ŠOS) ter za delo 

ostalih sodelavcev Študentske organizacije Slovenije, to je: vodje in sodelavcev projektov, ki jih 

izvaja študentska organizacija Slovenije (v nadaljevanju: projekti ŠOS), ostalih sodelavcev, ter 

sodelavcev, ki opravljajo delo po avtorski ali podjemni pogodbi (v nadaljevanju: delo po pogodbi). 

S tem pravilnikom se določijo tudi načini, pod katerimi se izvaja določevanje denarnih nadomestil 

za delo, honorarjev in sejnin. 

 

2. člen 

(osnova za obračun denarnih nadomestil) 

 

(1) Osnova za obračun denarnih nadomestil za delo, honorarjev in sejnin je povprečna bruto 

plača v preteklem letu v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: PBP), razen za ostale sodelavce in 

za delo po pogodbi. Denarno nadomestilo oziroma sejnina se obračuna tako, da se PBP 

pomnoži s koeficientom. Višina denarnega nadomestila in sejnin izraženih v tem pravilniku 

prikazuje maksimalne neto zneske, ki jih lahko prejmejo upravičenci. 

 

(2) Osnova iz prejšnjega odstavka tega člena se uporablja za izračun neto izplačila po 

obračunanih vseh prispevkih delodajalca in prejemnika.  

 

3. člen 

(način zagotavljanja sredstev) 

 

Sredstva za denarna nadomestila za delo, honorarje in sejnine se zagotavljajo v skladu s 

finančnim načrtom Študentske organizacije Slovenije. V okviru finančnega načrta študentske 

organizacije Slovenije se uredi predvidena poraba sredstev za denarna nadomestila za delo, 

honorarje in sejnine.  

 

 
PREDSEDSTVO ŠOS 

 

4. člen 

(Predsednik ŠOS in Namestnik ŠOS) 



 

 

 

Predsednik študentske organizacije Slovenije (v nadaljevanju: Predsednik ŠOS) je za svoje delo 

upravičen do denarnega nadomestila za delo v višini do koeficienta 0,50 PBP na mesec. 

Namestnik predsednika Študentske organizacije Slovenije (v nadaljevanju: Namestnik 

predsednika ŠOS) je za svoje delo upravičen do denarnega nadomestila za delo v višini do 

koeficienta 0,35 PBP na mesec, razen ko opravlja dela in naloge Predsednika ŠOS. V slednjem 

primeru je upravičen do denarnega nadomestila v višini do koeficienta 0,50 PBP na mesec. 

 

 

ODBORI PREDSEDSTVA ŠOS 

 

5. člen 

(Predsednik odbora ŠOS) 

 

Predsednik odbora predsedstva študentske organizacije Slovenije (v nadaljevanju: Predsednik 

odbora ŠOS) je za svoje delo upravičen do denarnega nadomestila za delo v višini do koeficienta 

0,35 PBP na mesec. 

 

 
NADZORNA KOMISIJA ŠOS 

 

6. člen 

(nadomestilo za delo Predsednika Nadzorne komisije ŠOS in članov Nadzorne komisije 

ŠOS) 

 

Predsednik Nadzorne komisije študentske organizacije Slovenije (v nadaljevanju: Predsednik 

Nadzorne komisije ŠOS) je za svoje delo upravičen do denarnega nadomestila za delo v višini 

do koeficienta 0,15 PBP na mesec. Člani Nadzorne komisije Študentske organizacije Slovenije 

(v nadaljevanju: člani Nadzorne komisije ŠOS) so za svoje delo upravičeni do denarnega 

nadomestila za delo v višini do koeficienta 0,08 PBP na mesec. 

 

7. člen 

(sejnine za Predsednika Nadzorne komisije ŠOS in člane Nadzorne komisije ŠOS) 

 

Predsednik Nadzorne komisije ŠOS in člani Nadzorne komisije ŠOS so za prisotnost na redni 

ali izredni seji upravičeni do sejnine v višini koeficienta 0,05 PBP. Skupna višina izplačanih sejnin 

Predsedniku Nadzorne komisije ŠOS ali posameznemu članu Nadzorne komisije Študentske 

organizacije Slovenije na mesec ne sme presegati 0,1 PBP. 

 

 

RAZSODIŠČE ŠOS 



 

 

 

8. člen 

(sejnine za Predsednika Razsodišča ŠOS in člane Razsodišča ŠOS) 

 

(1) Člani Razsodišča študentske organizacije Slovenije (v nadaljevanju: člani Razsodišča ŠOS) 

so za prisotnost pri vodenju postopkov upravičeni do sejnine v višini koeficienta 0,05 PBP. 

Predsednik Razsodišča Študentske organizacije Slovenije (v nadaljevanju: Predsednik 

Razsodišča ŠOS) je za vodenje postopkov upravičeni do sejnine v višini koeficienta 0,06 PBP. 

 

(2) Skupna višina izplačanih sejnin posameznemu članu Razsodišča ŠOS na mesec ne sme 

presegati 0,1 PBP. Skupna višina izplačanih sejnin Predsedniku Razsodišča ŠOS na mesec ne 

sme presegati 0,12 PBP. 

 

 
OSTALI SODELAVCI ŠOS 

 

9. člen 

(vodja projekta ŠOS in sodelavci na projektu ŠOS) 

 

Za svoje delo je Vodja projekta Študentske organizacije Slovenije (v nadaljevanju: Vodja 

projekta ŠOS), potrjenega na predsedstvu ŠOS, upravičen do mesečnega denarnega 

nadomestila v višini do koeficienta 0,30 PBP. Sodelavci pri izvajanju projekta Študentske 

organizacije Slovenije (v nadaljevanju: sodelavci projekta ŠOS) so upravičeni do maksimalnega 

mesečnega denarnega nadomestila za opravljanje svojega dela v višini do koeficienta 0,20 PBP. 

 

10. člen 

(ostali sodelavci ŠOS) 

 

Ostali sodelavci ŠOS, ki nimajo s tem pravilnikom opredeljenega koeficienta in opravljajo delo 

preko napotnice, so upravičeni do honorarja glede na število opravljenih ur dela. Urna postavka 

znaša 1,2 kratnik minimalne bruto urne postavke, kot jo določa vsakokratna veljavna Odredba 

o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del.  

 

11. člen 

(delo po pogodbi) 

 

Sodelavci ŠOS, ki opravljajo delo po avtorski ali podjemni pogodbi so upravičeni do pogodbeno 

določenega honorarja. 

 

 

IZVAJANJE PRAVILNIKA 



 

 

 

12. člen 

(določanje višine denarnega nadomestila za Namestnika predsednika ŠOS in 

Predsednikov odborov ŠOS) 

 

(1) Mesečno višino denarnega nadomestila za delo Namestnika predsednika ŠOS določi na 

podlagi poročila o delu Predsednik ŠOS. 

 

(2) Mesečno višino denarnega nadomestila za delo Predsednikov odborov ŠOS glede na 

zahtevnost in kakovost opravljenega dela določi Predsednik ŠOS 

 

(3) Denarna nadomestila za Namestnika predsednika ŠOS in Predsednike odborov ŠOS so 

izplačana na podlagi pisnega poročila, ki morajo biti predložena Predsedniku ŠOS najkasneje 

do 7. dne v tekočem mesecu za pretekli mesec. 

 

13. člen 

(določanje višine denarnega nadomestila za člane Nadzorne komisije ŠOS) 

 

(1) Mesečno višino denarnega nadomestila članov Nadzorne komisije ŠOS določi Predsednik 

Nadzorne komisije ŠOS. Denarna nadomestila in sejnine so izplačane na podlagi pisnega 

poročila, ki morajo biti predložena Generalnemu sekretarju ŠOS najkasneje do 7. dne v tekočem 

mesecu za pretekli mesec. 

 

(2) Poročilo mora vsebovati višino predlaganih nadomestil za delo in prisotnost Predsednika 

Nadzorne komisije ŠOS in članov Nadzorne komisije ŠOS na sejah Nadzorne komisije ŠOS. 

 

14. člen 

(izplačilo sejnin za člane in predsednika Razsodišča ŠOS) 

 

(1) Sejnine Predsedniku Razsodišča ŠOS in članom Razsodišča ŠOS se izplačajo na podlagi 

mesečnega poročila, ki morajo biti predložena Generalnemu sekretarju ŠOS najkasneje do 7. 

dne v tekočem mesecu za pretekli mesec po obrazcu, ki ga sprejme Predsedstvo ŠOS. 

 

(2) Poročilo mora vsebovati prisotnost Predsednika Razsodišča ŠOS, in članov Razsodišča 

ŠOS na sejah  Razsodišča ŠOS. 

 

15. člen 

(določanje višine denarnega nadomestila za vodjo in sodelavce projekta ŠOS) 

 

Predvideno višino denarnega nadomestila za Vodjo projekta ŠOS in sodelavce projekta ŠOS 

določi Predsedstvo ŠOS s sklepom, ki potrdi odpiranje projekta ŠOS. Dejansko višino 



 

 

denarnega nadomestila za vodjo in sodelavce projekta ŠOS določi Predsedstvo ŠOS mesečno 

s sklepom, na podlagi mesečnega poročila o izvajanju projekta ŠOS, ki ga pripravi Vodja 

projekta ŠOS in dostavi Predsedstvu ŠOS najkasneje 7. dne v tekočem mesecu za pretekli 

mesec po obrazcu, ki ga sprejme Predsedstvo ŠOS. Potrjeno mesečno poročilo mora vsebovati 

tudi višino denarnih nadomestil za Vodjo projekta ŠOS in sodelavce projekta ŠOS. 

 

16. člen 

(izplačilo honorarja za ostale sodelavce) 

 

Honorar za ostale sodelavce ŠOS se izplača na podlagi poročila o opravljenem delu, 

izpolnjenem na podlagi obrazca, ki ga sprejme Predsedstvo ŠOS, ki ga potrdi Generalni sekretar 

ŠOS v kolikor je sodelavec opravljal delo, ki sodi v okvir strokovnih služb ŠOS ali Predsednik 

ŠOS v kolikor je sodelavec opravljal delo po naročilu Predsedstva ŠOS. 

 

17. člen 

(honorar za delo po pogodbi) 

 

Višino honorarja za delo po avtorski ali podjemni pogodbi določi s sklepom Predsedstvo ŠOS 

ali Generalni sekretar ŠOS. Honorar se sodelavcu ŠOS izplača v skladu z pogodbenimi določili. 

 

 

STROŠKI V ZVEZI Z OPRAVLJANJEM DELA 

 

18. člen 

(stroški, ki nastanejo v zvezi z opravljanjem dela) 

 

Višino in način izplačila  stroškov, ki nastanejo v zvezi z opravljanjem dela  določi Predsedstvo 

ŠOS v Odloku. 

 

 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

19. člen 

(neoddana poročila) 

 

V kolikor se poročila iz 12. do 15. člena  iz neupravičenih razlogov ne oddajo v roku, se denarna 

nadomestila, sejnine in honorarji, ki bi se izplačali na podlagi oddanega poročila, ne izplačajo. 

 

20. člen 

(začetek veljavnosti) 

 



 

 

Pravilnik stopi v veljavo 8. dan po sprejetju na Skupščini Študentske organizacije Slovenije. 

 

Akt o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o denarnih nadomestilih, sejninah in 
honorarjih z dne 23. 2. 2022 vsebuje naslednjo končno določbo: 

 
2. člen 

(končna določba) 

 
Ta akt prične veljati naslednji dan po sprejetju na Skupščini ŠOS. 
 

 

 

 

 Andrej Pirjevec 

predsednik Študentske organizacije Slovenije 

 

 


