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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 dajatev za 
posredovanje občasnih in začasnih del dijakom in študentom in prihodke iz 
naslova 3. odstavka 130. člena Zakona o uravnoteženju javnih financ, ki se je v 
letu 2020 spremenil in je omejil višino sredstev, ki jih lahko prejme ŠOS, ter 
razdelitev sredstev organizacijskim oblikam Študentske organizacije Slovenije. 
Podrobni del – delovanje ŠOS – pa zajema le del vseh zgoraj omenjenih 
prihodkov, ki na podlagi Študentske ustave pripada ŠOS za delovanje, ter ostale 
prihodke in odhodke, vezane na delovanje ŠOS. Načrtovani prihodki so enaki 
načrtovanim odhodkom.  
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1. Splošni del 
 
Na podlagi poročil o fakturiranih prihodkih koncesionarjev med leti 2011 in 2021 
ter na podlagi Zakona za uravnoteženje javnih financ (v nadaljevanju ZUJF), je 
ocena, da bodo v letu 2022 naslednji prihodki:  
 
PRIHODKI: 

  NAZIV ZNESEK 
1 Koncesijska sredstva         9.565.000,00  
2 Sredstva ZUJF          974.184,00  

 PRIHODKI SKUPAJ 
 

10.539.184,00  
 
 
ODHODKI:1 

  ORGANIZACIJA DELEŽ ZNESEK 

0 ŠOS 6,9 % 
 

727.203,69 

0.1 ŠOS 5 % 
 

526.959,20 

0.2 ZD ŠOLS 1,9 % 
 

200.244,49 

1 ŠOU v Ljubljani 33,90 % 
 

3.572.783,38 

2 ŠOUM 20,40 % 
 

2.149.993,54 

3 ŠOUP 6,40 % 
 

674.507,77 

4 ŠOLS – Študentske organizacije lokalnih skupnosti 32 % 
 

3.372.538,88 

5 
Študentske organizacije samostojnih visokošolskih zavodov, 
višjih strokovnih šol in zasebnih univerz 0,40 % 

 
42.156,73 

 ODHODKI SKUPAJ 100,00 % 
 

10.539.184,00 
 

PRIHODKI - ODHODKI 0 

 

 
1 Odhodki ŠOS so vezani na razdelitveni ključ v Študentski ustavi (ŠU-4) 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 659.985,00 

2 Sredstva ZUJF 67.218,70 

3 Drugi prihodki (prihodki trženja, obresti, projektovipd.)  
49.600,00 

 SKUPAJ PRIHODKI  
776.803,70 

 
ODHODKI: 
 

SM NAZIV ZNESEK 
0000 Splošno  14.000,00 
0001 ZD ŠOLS 200.244,49 

 
 SKUPAJ SPLOŠNO  

214.244,49 
0200 Generalni sekretar 55.000,00 
0300 Finance 14.000,00 
0400 Tajništvo  

35.000,00 
0500 Odnosi z javnostmi in kliping  

5.000,00 
0600 Informatika 3.000,00 
0700 Storitve pravnega zastopanja   

5.000,00 
0900 Svetovalec visokošolstvo  

40.000,00 
0920 Svetovalec beleženje študentskega dela  

40.000,00 
1501 Svetovalec prehrana  

39.000,00 
0510 Svetovalec za trženje in razpise  

35.000,00 
 SKUPAJ STROKOVNE SLUŽBE  

271.000,00 
1100 Skupščina ŠOS  

2.000,00 
1200 Predsedstvo ŠOS  

120.000,00 
1300 Nadzorna komisija ŠOS 55.000,00 

 
1400 Razsodišče ŠOS  

2.000,00 
 
 
 

SKUPAJ ORGANI ŠOS  
179.000,00 
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2000 Splošni stroški 
 

40.000,00 
 SKUPAJ SPLOŠNI STROŠKI  

40.000,00 
3000 Projekti ŠOS  

30.059,21 
4000 DOS  

42.500,00 
 SKUPAJ VSI PROJEKTI  

72.559,21 
 SKUPAJ ODHODKI  

776.803,70 

 
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 0 

 

3.1. Prihodki ŠOS 
Poleg prihodkov iz financiranja iz naslova koncesijskih dajatev v višini   659.985,00  
EUR se na ŠOS v letu 2022 predvidevajo prihodki v skladu s tretjim odstavkom 
130. člena Zakona o uravnoteženju javnih financ v višini 67.218,7 EUR, prihodki v 
višini 15.000,00 EUR z naslova pogodbe o sodelovanju s Telekom d.d., 33.600 
EUR iz naslova projekta NIJZ ter drugi manjši prihodki (sredstva trženja, obresti 
ipd.).  
 
 

SM NAZIV ZNESEK 

1 Koncesijska sredstva            
659.985,00 

2 Sredstva ZUJF 67.218,70 

3 Drugi prihodki (prihodki trženja, obresti ipd.) 49.600,00 

 SKUPAJ PRIHODKI  
776.803,70 
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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 tega ne upoštevamo) še 
predvsem nadomestila za stavbno zemljišče, amortizacijo zgradbe in amortizacijo 
opreme in nadomestnih delov. Po spremembi načina razdelitve sredstev s ŠU 4 in 
določitvi financiranja zveze društev Študentskih organizacij lokalnih skupnosti (ZD 
ŠOLS), je to stroškovno mesto dopolnjeno z odhodki, ki se namenijo za 
financiranje ZD ŠOLS.  
 
 

SM NAZIV ZNESEK 
0000 Splošno 14.000,00  
0001 ZD ŠOLS  204.003,57 

 
0000 SKUPAJ 218.003,57 

 
 

Znesek predstavlja 124% zneska iz finančnega načrta za leto 2021. 

 
 
3.2.1. Strokovne službe  
 
Predvideni odhodki za delovanje strokovnih služb znašajo skupno 271.000,00 
EUR, kar predstavlja 134,49 % zneska iz finančnega načrta 2021.  
 
Na tem stroškovnem mestu je večji 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. 
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SM NAZIV ZNESEK 
0200 Plača in odhodki, vezani na plačo 54.000,00  
0200 Ostalo 1.000,00  
0200 SKUPAJ 55.000,00 

 
Znesek predstavlja 100 % zneska iz finančnega načrta za leto 2021. 

 
 

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. 
 

SM NAZIV ZNESEK 
0310 Finančna služba splošno 14.000,00 
0300 SKUPAJ 14.000,00 

 
Znesek predstavlja 100 % zneska iz finančnega načrta za leto 2021. 

 
SM 0400 – Tajništvo 
Zajema odhodke: 
• plače in s plačo vezanih odhodkov sekretarja(-ke) ŠOS, 
• fiksne telefonije, 
• potnih stroškov. 
 

SM NAZIV ZNESEK 
0400 Plača in odhodki, vezani na plačo 34.500,00      
0400 Ostali odhodki 500,00      
0400 SKUPAJ 35.000,00 

 
Znesek predstavlja 114,75 % zneska iz finančnega načrta za leto 2021. 

 
SM 0500 – Odnosi z javnostmi 
Zajema odhodke: 
• podporne opreme potrebne za PR – kliping, 
• stroške oglaševanja (v socialnih omrežjih ipd.), 
• rednih zunanjih storitev PR službe. 
 

SM NAZIV ZNESEK 
0500 PR – kliping 700,00 
0500 PR – ostalo (stroški reklame ipd.) 1300,00 
0500 PR služba - zunanji 3000,00 
0500 SKUPAJ 5.000,00 

 
Znesek predstavlja 62,5 % zneska iz finančnega načrta za leto 2021. 
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SM 0600 – Informatika 
Zajema odhodke: 
• stroški vzdrževalca računalniške in programske opreme, 
• storitev registracije domen, spletnega strežnika in administracije interneta. 
 

SM NAZIV ZNESEK 
0600 Vzdrževanje  in ostali odhodki 3.000,00      
0600 SKUPAJ 3.000,00 

 
Znesek predstavlja 100 % zneska iz finančnega načrta za leto 2021. 

 
 

SM 0700 – Storitve pravnega zastopanja 
Zajema odhodke: 
• rednih odvetniških in pravnih storitev, 
• in drugo. 
 

SM NAZIV ZNESEK 
0700 Storitve pravnega zastopanja 5.000,00 
0700 SKUPAJ 5.000,00 

 
Znesek predstavlja 71,42 % zneska iz finančnega načrta za leto 2021. 

 
 

SM 0900 in 1501 – Notranje strokovne službe 
Zajema odhodke: 
• plač in s plačo vezanih odhodkov svetovalcev za področje visokega šolstva, za 

področje prehrane, za področje sociale in zaposlovanja mladih, za področje 
občasnega in začasnega dela dijakov in študentov, ter za področje trženja in 
razpisov. 

• fiksne in mobilne telefonije, 
• potnih stroškov, 
• izobraževanj. 
 

SM NAZIV ZNESEK 
0900 Svetovalec za visokošolstvo - plača in odhodki, vezani na plačo 39.500,00      
0900 Visokošolstvo – ostali odhodki  500      
0920 Svetovalec za občasno in začasno delo dijakov in študentov – plača in 

odhodki, vezani na plačo 
39.500,00 

0920 Občasno in začasno delo – ostali odhodki 500,00 
1501 Svetovalec prehrana – plača in odhodki, vezani na plačo 38.500,00 
1501 Prehrana – ostali odhodki 500,00 
0510 Svetovalec za trženje in razpise 34.500,00 
0510 Trženje in razpisi ostalo 500,00 
0900 SKUPAJ 154.000,00 

 
 

Znesek predstavlja 183,33 % zneska iz finančnega načrta za leto 2021. 
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3.2.2.  Organi ŠOS (SM 1000) 
 
Predvideni odhodki za delovanje organov znašajo 179.000,00 EUR. Predvideni 
odhodki predstavljajo 119,25 % zneska iz finančnega načrta za leto 2021. Ostali 
odhodki zajemajo telefonijo, honorarje študentov(-k), povračila stroškov, članarine, 
kotizacije ipd. 
 
SM 1100 – Skupščina ŠOS 
Zajema odhodke: 
• organizacije skupnih sej Skupščine ŠOS, 
• materiala, potrebnega za izvedbo zbora in reprezentance. 

 
Znesek predstavlja 133 % zneska iz finančnega načrta za leto 2021. 

 
 

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. 

 
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(-ce), 
• mobilne telefonije, 
• reprezentance, 
• potnih stroškov, 
• izobraževanja. 

 

SM NAZIV ZNESEK 
1100 Splošni stroški 2.000,00      
1100 SKUPAJ 2.000,00 
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SM 1230 zajema odhodke: 
• plačilo sekretarja(-ke) predsedstva. 

 
SM 1241 zajema odhodke: 

• honorarje predsednika(-ce) Odbora za socialna vprašanja, 
• mobilne telefonije, 
• potnih stroškov. 

 
SM 1242 zajema odhodke: 

• honorarjev predsednika(-ce) Odbora za visokošolsko problematiko, 
• mobilne telefonije, 
• potnih stroškov. 

 
SM 1243 zajema odhodke: 

• honorarjev predsednika(-ce) Odbora za obštudijske in interesne dejavnosti, 
• mobilne telefonije, 
• potnih stroškov. 

 
SM 1244 zajema odhodke: 

• honorarjev predsednika(-ce) Odbora za mednarodno sodelovanje, 
• mobilne in fiksne telefonije, 
• potnih stroškov, 
• udeležbe na mednarodnih dogodkih (v okviru Evropske zveze študentov in 

drugih), 
• letalskih kart za mednarodne dogodke, 
• stalnega predstavnika(-ce) v Evropski zvezi študentov.  

 
SM NAZIV ZNESEK 
1210 Predsedstvo splošno  

14.000,00     
1220 Predsednik(-ca) – honorar   

20.000,00      
1220 Predsednik(-ca) – ostalo  

7.000,00      
1230 Sekretar(-ka) predsedstva – honorar  6.000,00      
1241 Odbor za socialna vprašanja – honorar   

14.000,00      
1241 Odbor za socialna vprašanja – ostalo  

3.000,00 
1242 Odbor za visokošolsko problematiko - honorar  

14.000,00      
1242 Odbor za visokošolsko problematiko - ostalo  

3.000,00      
1243 Odbor za obštudijske dejavnosti – honorar  

14.000,00      
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1243 Odbor za obštudijske dejavnosti – ostalo  
3.000,00      

1244 Odbor za mednarodno sodelovanje - honorar  
14.000,00      

1244 Odbor za mednarodno sodelovanje - ostalo  
 

8.000,00 
1200 SKUPAJ  

 
120.000,00 

 
Znesek predstavlja 122,95 % zneska iz finančnega načrta za leto 2021. 

 
SM 1300 – Nadzorna komisija ŠOS 
Vključuje odhodke: 

• honorarjev predsednika(-ce) NK v višini 0,15 PMBP na mesec neto, 
• honorarjev sedmih članov(-ic) NK v višini 0,08 PMBP na mesec neto, 
• honorarje tajnika(-ce) NK, 
• potne stroške, 
• stroški revizije zajemajo stroške izrednih revizij (po potrebi). 

 
SM NAZIV ZNESEK 
1300 Študentski honorarji 52.500,00      
1300 Ostalo 2.500,00 
1300 SKUPAJ 55.000,00 

 
Znesek predstavlja 110 % zneska iz finančnega načrta za leto 2021. 

 
SM 1400 – Razsodišče ŠOS  
Zajema odhodke sejnin osmih članov(-ic) in predsednika(-ce) v višini 0,05 PMBP 
neto. 
 
 

SM NAZIV ZNESEK 
1400 Študentski honorarji 2.000,00      
1400 SKUPAJ 2.000,00      

 
Znesek predstavlja 200 % zneska iz finančnega načrta za leto 2021. 
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3.2.3. Skupni stroški ŠOS 
 
SM 2000 – Splošni stroški 
Skupni stroški zajemajo odhodke vzdrževanja, elektrike, vode, upravljanja stavbe, 
pisarniškega materiala ipd. Prav tako je na tem stroškovnem mestu zajeto plačilo 
letne članarine za Evropsko zvezo študentov (ESU). 
 

SM NAZIV ZNESEK 
2000 Splošni stroški 30.000,00 
2000 Članarina ESU (Evropska zveza študentov) 10.000,00 
2000 SKUPAJ 40.000,00 

 
Znesek predstavlja 105,42 % zneska iz finančnega načrta za leto 2021. 

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

SM NAZIV ZNESEK 
3000 Projekti ŠOS 30.059,21 
3000 SKUPAJ 30.059,21 

 
Znesek predstavlja 601,18 % zneska iz finančnega načrta za leto 2021. 

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

SM NAZIV ZNESEK 
4100 Parlament DOS 1.700,00 
4200 Predsedstvo DOS 21.550,00 
4300 Varuh dijakovih pravic 2.000,00 
4400 Vodja DOS  

8.500,00 
4500 Projekti DOS  

8.750,00 
4000 SKUPAJ  

42.500,00 
 

Znesek predstavlja 116,43 % zneska iz finančnega načrta za leto 2021. 
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(4100) Parlament DOS 
V koledarskem letu 2022 se predvidevajo štiri redne seje Parlamenta DOS, od 
tega 2 v živo. 
 
Redne seje Parlamenta DOS sklicuje Predsednik DOS. Parlament DOS 
sestavljajo predstavniki srednjih šol v Republiki Sloveniji. Na seji Parlamenta DOS 
sodeluje tudi Predsedstvo DOS, Vodja DOS, Varuh dijakovih pravic in drugi 
sodelavci DOS. Krijejo se tudi stroški avtobusnega prevoza in malice. 
 
(4200) Predsedstvo DOS 
SM 4200 se deli na SM 4210 – Predsedstvo DOS (splošno) in SM 4220 – 
Predsednik DOS. V SM 4210 so všteti stroški honorarjev predsedstva in 
svetovalca, stroški mobilnega telefona podpredsednika, potni stroški, službene 
poti in reprezentance. V SM 4220 je vštet honorar predsednika DOS, stroški 
mobilnega telefona in potni stroški.  
 
(4300) Varuh dijakovih pravic 
Varuh dijakovih pravic je upravičen do mesečnega honorarja do koeficienta 0,15 
PBP. Pri honorarjih se ne upošteva maksimalni znesek, do katerega je upravičen 
varuh dijakovih pravic, temveč povprečni znesek ob upoštevanju racionalizacije 
stroškov. Pri izračunu so upoštevane koncesijske dajatve in prispevek v višini 
15,50%, ki ga prav tako ŠOS plačuje.  
 
(4400) Vodja DOS 
V stroškovno mesto so vključeni odhodki iz naslova funkcije Vodja DOS in stroški 
za delovanje Dijaške organizacije Slovenije.  
SM 4400 se deli na SM 4410 – Vodja DOS (splošno) in SM 4420 – Delovanje 
DOS. Vodja DOS je upravičen do mesečnega honorarja do koeficienta 0,23 PBP. 
Upravičen je do povrnitve stroškov mobilnega telefona in stroškov prevoza od kraja 
bivališča do sedeža DOS. Pri honorarjih se ne upošteva maksimalni znesek, do 
katerega je upravičen vodja DOS, temveč povprečni znesek ob upoštevanju 
racionalizacije stroškov. Pri izračunu so upoštevane koncesijske dajatve in 
prispevek v višini 15,50%, ki ga prav tako ŠOS plačuje.  
 
V okviru delovanja DOS se opredelijo osnovna sredstva za delovanje. Za 
nemoteno pisarniško poslovanje DOS je potrebno nabaviti pisarniški material. 
DOS praviloma dvakrat mesečno pošlje pošto vsem srednjim šolam, ta pošta 
velikokrat vključuje tudi promocijski material, kot so plakati ali druge publikacije. 
Za izvedbo CGP je predvideno predvsem tisk dopisnih listov, kuvert, plakatov, 
vizitke, zastave, transparenti, majice, kemični svinčniki ipd. Sredstva se porabijo 
tudi za redno vzdrževanje in obnavljanje spletne strani DOS.  
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(4500) Projekti DOS 
Dijaška organizacija Slovenije izvaja projekte na nacionalni ravni, ki so usmerjeni 
v večjo prepoznavnost DOS in skrb za interesne dejavnost dijakov.  
Glavni projekti, ki se predvidevajo v koledarskem letu 2022:  
- Projekti vezani na promocijo DOS (izdelava spletne strani, Škisova tržnica itn.); 

- Vsebinski projekti  

- DOS na poti: Regijski projekti; 

- Dijaška nacionalna konferenca; 

- Naj Dijak; 

- Obisk srednjih šol. 

 
 
 
V Ljubljani, 31. 1. 2022 
 

Študentska organizacija Slovenije 
Alen Brkić 

Generalni sekretar 
 


