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Povzetek 

 
Finančni načrt je sestavljen iz dveh delov, splošnega in podrobnega – delovanje 
ŠOS. Splošni del predstavlja prihodke ŠOS iz naslova koncesijskih sredstev za 
posredovanje občasnih in začasnih del dijakom in študentom in prihodke iz 
naslova 3. odstavka 130. člena Zakona o uravnoteženju javnih financ. Poleg tega 
pa splošni del zajema tudi razdelitev sredstev organizacijskim oblikam 
Študentske organizacije Slovenije. Podrobni del – delovanje ŠOS pa zajema le 
del vseh zgoraj omenjenih prihodkov, ki pripada ŠOS za delovanje ter ostale 
prihodke in odhodke, vezane na delovanje ŠOS. Načrtovani prihodki so enaki 
načrtovanim odhodkom.  

1. Splošni del 

 
Na podlagi poročil o fakturiranih prihodkih koncesionarjev v letu 2011, 2012 in 
2013, 2014, 2015 ter na podlagi Zakona za uravnoteženje javnih financ (v 
nadaljevanju ZUJF), je ocena da bodo v letu 2016 naslednji prihodki.  
 
PRIHODKI: 
  NAZIV ZNESEK 

1 Koncesijska sredstva  9.150.000,00  

2 Sredstva ZUJF 1.680.000,00  

 PRIHODKI SKUPAJ 10.830.000,00 

 
ODHODKI*: 

  ORGANIZACIJA DELEŽ ZNESEK 

0 ŠOS 0,05 541.500,00 

1 ŠOU v LJ 0,34 3.682.200,00 

2 ŠOUM 0,205 2.220.150,00 

3 ŠOUP 0,065 703.950,00 

4 ŠTUDENTSKI KLUBI  0,32 3.465.600,00 

5 ZVEZA ŠKIS 0,02 216.600,00 

 ODHODKI SKUPAJ 1 10.830.000,00 

 
PRIHODKI - ODHODKI 0 

 
*Odhodki ŠOS so vezani na razdelitveni ključ v Študentski ustavi in veljajo v 
primeru vpisa vseh organizacijskih oblik v register organizacijskih oblik ŠOS brez 
prekinitev. 
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2. Podrobni del – delovanje ŠOS 

PRIHODKI: 
SM NAZIV ZNESEK 

1 Koncesijska sredstva 457.500,00 

2 Sredstva ZUJF 84.000,00 

3 Sredstva trženja 10.000,00 

 SKUPAJ PRIHODKI 551.500,00 

 
ODHODKI: 

SM NAZIV ZNESEK 

0000 Splošno  20.000,00 

 SKUPAJ SPLOŠNO 20.000,00 

0200 Generalni sekretar 56.000,00 

0300 Finance 19.500,00 

0400 Tajništvo 36.000,00 

0500 Odnosi z javnostmi in klipping 26.000,00 

0600 Informatika 8.000,00 

0700 Storitve pravnega zastopanja  20.000,00 

0910 Strokovni sodelavec sociala 25.000,00 

0900 Strokovni sodelavec visokošolstvo 33.000,00 

1501 Strokovni sodelavec prehrana 30.000,00 

 SKUPAJ STROKOVNE SLUŽBE 257.500,00 

1100 Skupščina ŠOS 1.000,00 

1200 Predsedstvo ŠOS 86.000,00 

1300 Nadzorna komisija ŠOS 31.000,00 

1400 Razsodišče ŠOS 2.000,00 

 SKUPAJ ORGANI ŠOS 120.000,00 

2000 Splošni stroški 41.000,00 

 SKUPAJ SPLOŠNI STROŠKI 41.000,00 

3000 Projekti ŠOS 10.000,00 

4000 DOS 40.000,00 

 SKUPAJ VSI PROJEKTI 50.000,00 

 ZAVOD PROŠTUDENT 45.000,00 

 SUSA 22.000,00 

 SKUPAJ ODHODKI 551.500,00 

 
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 0 

3.1. Prihodki ŠOS 

Poleg prihodkov iz financiranja iz naslova koncesijske dejavnosti v višini   
457.500,00 EUR se na ŠOS v letu 2015 predvideva prejem sredstev v skladu s 
3. odstavkom, 130. členom Zakona o uravnoteženju javnih financ (84.000,00 

EUR) ter 10.000,00 EUR iz naslova trženja. Vse skupaj 551.500,00 EUR.  
 

SM NAZIV ZNESEK 

1 Koncesijska sredstva 457.500,00 

2 Sredstva ZUJF 84.000,00 

4 Sredstva trženja 10.000,00 

 SKUPAJ PRIHODKI 551.500,00 
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3.2. Odhodki ŠOS po stroškovnih mestih 

 
SM 0000 Splošno 
Stroškovno mesto 0000 pokriva poleg odhodkov iz naslova razdelitev 
koncesijskih sredstev študentskim organizacijam (v podrobnem delu ne 
upoštevamo) še nadomestila za stavbno zemljišče, bančne storitve, amortizacijo 
in ostalo. 
 

SM NAZIV ZNESEK 

0000 Splošno 20.000,00  

0000 SKUPAJ 20.000,00  
 
 

 

3.2.1. Strokovne službe  
Predvideni odhodki za delovanje strokovnih služb znašajo skupno 257.500,00 

EUR. Od tega je del odhodkov namenjen za plače in s plačo povezanih 
odhodkov. Ostali odhodki zajemajo odhodke računovodskih, odvetniških, kliping 
storitev, odnosov z javnostmi, naročnin, študentskih honorarjev (tajništvo), 
telefonije in interneta, pisarniškega materiala, izobraževanj, potnih stroškov ipd.. 
 

 
SM 0200 - Generalni sekretar 
Zajema odhodke: 

 plače in odhodki vezani na plače generalnega sekretarja ŠOS, 

 mobilne telefonije, 

 reprezentance, 

 službenih poti, 

 izobraževanj,  

 strokovne literature, 

 in drugo. 
 
 

SM NAZIV ZNESEK 

0200 Plača in odhodki, vezani na plačo 55.000,00  

0200 Ostalo 1.000,00  

0200 SKUPAJ 56.000,00 
 

 
 

SM 0300 - Finance 
Zajema odhodke: 

 rednih storitev zunanjega računovodstva 

 najema, instalacije in osveževanja programov in opreme za podporo 
računovodstva  

 vodenja transakcijskega računa, 

 provizij v finančnem prometu. 
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SM NAZIV ZNESEK 

0310 Finančna služba splošno 19.500,00 

0300 SKUPAJ 19.500,00 
 
 

SM 0400 – Tajništvo 
Zajema odhodke: 

 plače in s plačo vezanih odhodkov sekretarke ŠOS, 

 plačilo sekretarke in pomočnice GS ŠOS, 

 fiksne telefonije, 

 potnih stroškov. 
 

SM NAZIV ZNESEK 

0400 Plača in odhodki, vezani na plačo 18.000,00      

0400 Podjemne pogodbe 2.000,00 

0400 Stroški plačila sekretarke in pomočnice (tajništvo) 15.000,00 

0400 Ostali odhodki 1.000,00      

0400 SKUPAJ 36.000,00 
 

 
SM 0500 - Odnosi z javnostmi 
Zajema odhodke: 

 rednih zunanjih storitev PR službe, 

 podporne opreme potrebne za PR – kliping. 
 

SM NAZIV ZNESEK 

0500 PR služba zunanji izvajalec 25.400,00      

0500 PR - kliping 600,00 

0500 SKUPAJ 26.000,00 
 

 
SM 0600 – Informatika 
Zajema odhodke: 

 honorarjev vzdrževalca računalniške in programske opreme, 

 storitev registracije domen, spletnega strežnika, administracije interneta in 
intraneta. 

 

SM NAZIV ZNESEK 

0600 Pogodba o vzdrževanju  in ostali odhodki 8.000,00      

0600 SKUPAJ 8.000,00 
 
 

 

SM 0700 - Pravna služba 
Zajema odhodke: 

 plače in s plačo povezane odhodke pravnika ŠOS, 

 rednih odvetniških storitev, 

 pravnih storitev, 

 in drugo. 
 

SM NAZIV ZNESEK 

0700 Storitve pravnega zastopanja 20.000,00 

0700 SKUPAJ 20.000,00 
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SM 0900 in 1501 - Notranje strokovne službe 
Zajema odhodke: 

 plač in s plačo vezanih odhodkov strokovnih sodelavcev za področje visokega 
šolstva, za področje prehrane in strokovnega sodelavca za področje sociale. 

 fiksne in mobilne telefonije, 

 potnih stroškov, 

 izobraževanj. 
 

SM NAZIV ZNESEK 

0910 Strokovni sodelavec za socialo - plača in odhodki, vezani na plačo 24.500,00     

0910 Sociala - ostali odhodki 500,00      

0900 Strokovni sodelavec za visokošolstvo - plača in odhodki, vezani na plačo 32.500,00      

0900 Visokošolstvo - ostali odhodki  500,00      

1501 Strokovni sodelavec Prehrana- plača in odhodki, vezani na plačo 29.000,00 

1501 Prehrana- ostali odhodki 1.000,00 

0900 SKUPAJ 88.000,00 
 

 
 

3.2.2.  Organi ŠOS (SM 1000) 
 
Predvideni odhodki za delovanje organov znašajo 120.000,00 EUR, od tega 
83.500,00 EUR odhodkov honorarjev za člane organov in sekretarko 
predsedstva. 
Ostali odhodki zajemajo telefonijo, honorarje študentov (ostalih), potne stroške 
(letalske karte, nočitve ipd.), članarine, kotizacije ipd. 
 
SM 1100 -  Skupščina ŠOS 
Zajema odhodke: 

 organizacije skupnega zbora, 

 materiala, potrebnega za izvedbo zbora in reprezentance. 
 

 
 

SM 1200 - Predsedstvo ŠOS 
Stroškovno mesto je kumulativno. Ustvarjeno je z namenom pregleda nad 
finančnimi tokovi, potrebnimi za potrebe predsedstva ŠOS. 
 
SM 1210 zajema odhodke 

 materiala, 

 podpornih storitev, 

 reprezentance, 

 študentskega dela, 

 mobilne telefonije, 

 službenih poti. 
 

SM NAZIV ZNESEK 

1100 Splošni stroški 1.000,00      

1100 SKUPAJ 1.000,00 
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Odhodki honorarjev, mobilne telefonije in službenih poti so predvideni za tiste 
osebe, ki jim predsedstvo naloži določena dela, odobri povračila mobilne 
telefonije oz. napoti na službene poti. 
 
SM 1220 zajema odhodke: 

 honorarjev predsednika, 

 mobilne telefonije, 

 fiksne telefonije, 

 reprezentance, 

 potnih stroškov, 

 izobraževanja. 
 
SM 1230 zajema odhodke: 

 plačilo sekretarke predsedstva. 
 
SM 1241 zajema odhodke: 

 honorarje predsednika Odbora za socialna vprašanja, 

 računalniške opreme, 

 mobilne telefonije, 

 potnih stroškov, 
 
SM 1242 zajema odhodke: 

 honorarjev predsednika odbora za visokošolsko problematiko, 

 mobilne telefonije, 

 potnih stroškov. 
 
SM 1243 zajema odhodke: 

 honorarjev predsednika Odbora za obštudijske in interesne dejavnosti, 

 mobilne telefonije, 

 potnih stroškov. 
 
SM 1244 zajema odhodke: 

 honorarjev predsednika Odbora za mednarodno sodelovanje, 

 mobilne in fiksne telefonije, 

 potnih stroškov.  
 

SM NAZIV ZNESEK 

1210 Predsedstvo splošno 6.000,00      

1220 Predsednik – honorar  17.500,00      

1220 Predsednik – ostalo 4.500,00      

1230 Sekretarka predsedstva – honorar  6.500,00      

1241 Odbor za socialna vprašanja – honorar  11.000,00      

1241 Odbor za socialna vprašanja – ostalo 1.500,00      

1242 Odbor za visokošolsko problematiko - honorar 11.000,00      

1242 Odbor za visokošolsko problematiko - ostalo 1.500,00      

1243 Odbor za obštudijske dejavnosti – honorar 11.000,00      

1243 Odbor za obštudijske dejavnosti – ostalo 1.500,00      

1244 Odbor za mednarodno sodelovanje - honorar 11.000,00      

1244 Odbor za mednarodno sodelovanje - ostalo 3.000,00 

1200 SKUPAJ 86.000,00 
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SM 1300 - Nadzorna komisija ŠOS 
Vključuje odhodke: 

 honorarjev predsednika NK v višini 0,15 PMBP na mesec neto, 

 honorarjev sedmih članov komisije v višini 0,08 PMBP na mesec neto, 
 potne stroške. 

 stroški revizije zajemajo stroške izrednih revizij (po potrebi). 
 

SM NAZIV ZNESEK 

1300 Študentski honorarji 28.000,00      

1300 Ostalo 3.000,00 

1300 SKUPAJ 31.000,00 

 
SM 1400 - Častno razsodišče  
Zajema odhodke sejnin osmih članov v višini 0,05 PMBP neto. 
 

SM NAZIV ZNESEK 

1400 Častno razsodišče – honorarji 2.000,00      

1400 SKUPAJ 2.000,00      

 
 

3.2.3. Skupni stroški ŠOS 
 
Skupni stroški zajemajo odhodke vzdrževanja, elektrike, vode, upravljanja 
stavbe, pisarniškega materiala ipd.  
 

SM NAZIV ZNESEK 

2000 Splošni stroški 41.000,00 

2000 SKUPAJ 41.000,00 

 

 
3.2.4. Projekti ŠOS 
 
SM 3000 – Projekti ŠOS 
Projekti ŠOS zajemajo odhodke skladno s finančnimi načrti, ki se sprejemajo in 
izvajajo tekom koledarskega leta. Le ti se bodo v osnovi pokrivali iz naslova 
trženja, vsi dodatni pa iz sredstev iz EU razpisov.   
 

SM NAZIV ZNESEK 

3000 Projekti ŠOS 10.000,00      

3000 SKUPAJ 10.000,00 

 
 
 
 
SM 4000 – DOS 
Med projekti ŠOS je DOS obširnejši projekt, definiran z letnim finančnim načrtom, 
stroškovno mesto se razčlenjuje po posameznih projektih znotraj DOS. 
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SM NAZIV ZNESEK 

4000 DOS 40.000,00      

4000 SKUPAJ 40.000,00      

 
 

3.2.5.  Zavod Proštudent  
Študentska organizacija Slovenije je ustanovitelj Zavoda za podporo študentom – 
Proštudent. Tako bo v letu 2015 namenila zavodu 45.000,00 EUR 
ustanoviteljskih sredstev za delovanje. Poleg teh sredstev pa ŠOS nudi zavodu 
brezplačno uporabo vseh prostorov (pisarne, skupnih delovnih prostorov, sejne 
sobe in parkirnega prostora), ter brezplačno uporabo tiskalnikov, IT storitev, 
telefonskih storitev, poštnih storitev in drugo.  
  

SM NAZIV ZNESEK 

 Zavod Proštudent 45.000,00      

 SKUPAJ 45.000,00      

 
 

3.2.6.  Slovenska univerzitetna športna zveza (SUSA)  
Študentska organizacija Slovenije in Slovenska univerzitetna športna zveza 
sklepata dologoročno sodelovanje s ciljem razvoja študentskega športa. 
Slovenska univerzitetna športna zveza (SUSA) je vseslovenska univerzitetna 
športna organizacija, katere cilji so usmerjeni v skrb za študentski šport. SUSA 
deluje v javnem interesu na področju šport in skupaj s svojimi članicami – 
univerzitetnimi športnimi zvezami v Kopru, Ljubljani in Mariboru – organizira 
študentska športna tekmovanja na državnem nivoju v izbranih športih, organizira 
udeležbo študentov iz Slovenije na mednarodnih študentskih tekmovanjih, skrbi 
za osveščanje študentov o pomenu športno-gibalne aktivnosti za zdravje, 
promovira šport nasploh md študenti ter pomaga univerzitetnim športnim zvezam 
članicam pri izvajanju svoje programske zasnove. SUSA je polnopravna članica 
Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez, Evropske 
univerzitetne športne zveze (zveze, ki združuje 45 univerzitetnih športnih zvez v 
Evropi) ter Mednarodne univerzitetne športne zveze (svetovne zveze 
univerzitetnih športnih zvez). 
Prav tako je naloga SUSA spremljanje zakododaje s področja športa oziroma 
javnih politik, ki vplivajo na področje študentske športne dejavnosti ter se bori za 
uveljavitev boljših pogojev za dvojno kariero športnikov študentov – za lažje 
usklajevanje študija in vrhunskega športa. 
  

SM NAZIV ZNESEK 

 SUSA 22.000,00      

 SKUPAJ 22.000,00      

 
 


