
Vprašanje  o  spremembah  in  dopolnitvah  Poslovnika  Skupščine  Študentske
organizacije Slovenije (PoSŠOS-B)

VPRAŠANJE:  2.  člen  Akta  o  spremembah  in  dopolnitvah  Poslovnika  Skupščine
Študentske  organizacije  Slovenije  (PoSŠOS-B)  predpisuje,  da  se  iz  14.  člena
Poslovnika Skupščine Študentske organizacije Slovenije izloči 4. odstavek, trenutni 5.
odstavek  pa  postane  novi  4.  odstavek.  Zdaj  izločeni  4.  odstavek  14.  člena,  je
predpisoval, da ima pravico podati predlog spremembe dnevnega reda seje skupščine
tudi  vsaj  ena  desetina  (1/10)  članov  posameznega  predstavniškega  telesa,  ki  je
sestavni del skupščine. Zakaj se je ta (4. odstavek 14. člena  Poslovnika Skupščine
Študentske organizacije Slovenije (PoSŠOS-UB))  odstavek izločil?

Dosedanji 4. odstavek 14. člena PoSŠOS je bil v nasprotju z 9. točko PoSŠOS, po kateri se
uvrstitev nove točke na dnevni red zahteva najkasneje en dan pred skupno sejo skupščine.
Na ta način je možnost dodajanja točk na dnevni red jasneje opredeljena.

Vprašanja o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nabavi ŠOS 

VPRAŠANJE: V 2. odstavku 8. člena novega pravilnika je zapisano, da se podatki o
izvedenih  postopkih  nabave  blaga  in  storitev  ali  investiranja  v  osnovna  sredstva,
katerih vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz 1. odstavka 21. člena Zakona o javnem
naročanju  ter  višja  od  10.000  EUR  brez  DDV,  skladno  z  zakonom,  ki  ureja  javno
naročanje,  vodijo v ločeni evidenci naročil.  Prosimo, da pojasnite,  zakaj  ste dodali
odstavek.

Gre za uskladitev aktov ŠOS z veljavno zakonodajo.  S spremembo Zakona o skupnosti
študentov (ZSkuS-A) leta 2019 ter Študentske ustave (ŠU-4), je bilo potrebno s področno
zakonodajo (Zakon o javnem naročanju; ZJN-3) uskladiti  tudi Pravilnik o nabavi ŠOS. Ne
glede na to je bil ŠOS že z uveljavitvijo ZSkuS-A zavezan k poročanju o javnem naročanju v
evidenci naročil, zato gre v tem primeru le za uskladitev aktov.

VPRAŠANJE:  3.  odstavek  8.  člena  spremenjenega  pravilnika  določa,  da  generalni
sekretar ŠOS vsako leto do zadnjega dne februarja na portalu javnih naročil objavi
seznam javnih naročil, ki so bila oddana preteklo leto in katerih vrednost brez DDV je
nižja od mejnih vrednosti iz 2. odstavka 8. člena ter enaka ali višja od 10.000 eurov
brez DDV, z opisom predmeta, vrsto predmeta in vrednostjo oddanega naročila brez
DDV ter nazivom gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano.« Ali pred
spremembo pravilnika niste  objavljali  seznamov javnih naročil,  oziroma kje  ste  jih
objavljali?

Kot navedeno  pri prejšnjem vprašanju, je bil ŠOS k posredovanju evidence naročil zavezan
že  s  sprejemom  ZSkuS-A.  Skladno  z  veljavno  zakonodajo  evidenco  naročil  posreduje
ustreznemu organu od leta 2020 naprej.

Vprašanje o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o denarnih nadomestilih, sejninah
in honorarjih 



VPRAŠANJE:  Kako  so  sodelavci  ŠOS,  ki  nimajo  s  tem pravilnikom opredeljenega
koeficienta in opravljajo delo preko napotnice,  bili  honorirani  pred to spremembo?
Koliko je prej znašal koeficient in ali se je razlikoval od osebe do osebe? Po kakšnem
ključu se je določil koeficient 1,2 minimalne postavke?

Doslej veljavni akt je določal, da so sodelavci ŠOS, ki s pravilnikom nimajo opredeljenega
honorarja,  za  opravljeno  delo  plačani  v  višini  4,5  EUR neto,  oziroma po  minimalni  urni
postavki,  določeni  z Odredbo o uskladitvi  najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro
začasnih  in  občasnih  del,  če  je  ta  višja  od  4,5  EUR neto.  Koeficient  je  bil  določen  kot
primeren za delo, ki ga zunanji sodelavci praviloma opravljajo na ŠOS.

Vprašanja o Pravilniku o namenski in gospodarni rabi sredstev ŠOS (PNGŠOS-2)

VPRAŠANJE: Zakaj je iz 2. odstavka 15. člena novega pravilnika izvzeta poved, ki jo je
vseboval  stari  pravilnik  in  ki  določa,  da  se  pri  višini  sejnin  smiselno  upoštevajo
priporočila  Vlade  RS oz.  druga  zakonska  določila  za  sejnine  na  področju  javnega
sektorja?

Višino sejnin v organih ŠOS (do sejnin so na ŠOS upravičeni le člani NK ŠOS in Razsodišča
ŠOS)  določa  Pravilnik  o  denarnih  nadomestilih,  sejninah  in  honorarjih.  Višina  sejnin  je
omejena s koeficientom, prav tako je omejena skupna višina izplačanih sejnin v mesecu.
Glede na obseg in naravo dela teh organov je ureditev, ki ni vezana na uredbo vlade, za
ŠOS ustreznejša. 

VPRAŠANJE: V 17. členu novega pravilnika podatki o prejemnikih niso več obvezna
priloga.

17. člen Pravilnika o namenski in gospodarni porabi sredstev Študentske organizacije
Slovenije in njenih organizacijskih oblik (PNGŠOS-1) je predpisoval, da so za prejete
račune v zvezi z nakupom blaga in storitev obvezne priloge seznami prejemnikov s
potrditvijo  prejema  (podpis).  PNGŠOS-1  je  predpisoval,  da  mora  v  primerih,  ko
omenjenih seznamov ni mogoče zagotoviti, iz dokumentacije izhajati namen in vrsta
porabe. Ta del člena, ki je prišel v poštev zgolj v primerih, ko ni bilo mogoče zagotoviti
seznamov prejemnikov s potrditvijo prejema, je v PNGŠOS-2 edini odstavek 17. člena.
Zakaj se je izločilo obvezne priloge seznamov prejemnikov? Kje bo zdaj razvidno, kdo
so prejemniki?

Sprememba se je  zgodila  zaradi  nesmiselnosti  zapisa,  ki  je  bil  izbrisan.  V študentskem
organiziranju  je  veliko  projektov,  kjer  se  med  študente  razdeli  promocijski  material.  Če
uporabimo primer informativnih dnevov, ki jih organizira večina večjih OO ŠOS, lahko hitro
prikažemo, zakaj je takšen zapis nepotreben. Na informativnih dnevih se delijo mapice za
bodoče študente, mapic in ostalega promocijskega materiala je ogromno in nesmiselno bi
bilo zahtevati od organizatorja, da za vsak material, ki ga razdeljuje med študente vodi tudi
poimensko evidenco.  Seveda se pri  projektih,  ki  takšne evidence zahtevajo to še vedno
izvaja,  vendar  je  večina  projektov  OO  namenjena  velikemu  številu  študentov  in  pri  teh
projektih je takšen zapis nemogoče uresničevati. 



VPRAŠANJE:  3.  odstavek  10.  člena  (neporabljena  sredstva)  iz  novega  pravilnika
(PNGŠOS-2)  ima  dodano  poved:  Neporabljena  sredstva  se  lahko  naložijo  tudi  v
obveznice ali zakladne menice, ki jih izdajata Republika Slovenija ali Banka Slovenije.
Zakaj je prišlo do te spremembe?

S spremembo se je razširil nabor možnih naložb. Pred spremembo je bilo možno morebitna
presežna sredstva naložiti le v depozite v bankah, ki pa so zaradi nenavadne ekonomske
situacije bili zelo neugodni. Kljub razširitvi možnih naložb smo le te omejili na najbolj varne
na trgu. Še vedno zasledujemo zelo konservativno in nizko tvegano politiko naložb saj je s
koncesijskimi sredstvi potrebno ravnati racionalno. 

VPRAŠANJE:  Zakaj  je  9.  člen  v  novem  pravilniku  (PNGŠOS-2)  enak  členu  8a  iz
starega pravilnika, 9. člena iz starega pravilnika pa je izvzet iz novega pravilnika? 9.
člen starega pravilnika je določal,  da lahko Predsedstvo ŠOS, na podlagi  predloga
meril in kriterijev s strani Nadzorne komisije ŠOS, z odlokom določi strukturo porabe
po posameznih namenih. Na katere člene novega pravilnika se je prenesla vsebina
starega 9. člena?

V času veljavnosti izbrisanega določila NK ŠOS skozi svoje postopke ni nikoli ugotovila, da
bi  bilo  kakorkoli  potrebno  določati  predloge  meril  in  kriterijev  za  strukturo  porabe  po
posameznih namenih, zato normativno urejanje tega področja ni potrebno. 

VPRAŠANJE: Kdo so posredni porabniki sredstev ŠOS, ki jih omenja  2. odstavek 3.
člena spremenjenega pravilnika (PNGŠOS-2)?

Skladno s točko 4.2.  2.  člena PNGŠOS-2 so posredni  porabniki  sredstev vse pravne ali
fizične  osebe,  katerih  dejavnosti  se  financirajo  ali  sofinancirajo  iz  sredstev  Študentske
organizacije Slovenije ali njenih organizacijskih oblik.

VPRAŠANJE:  Zakaj  se  je  iz  20.,  21.  in  35.  člena  v  novem  pravilniku  (PNGŠOS-2)
izločilo Nadzorno komisijo ŠOS?

Za namenskost in gospodarnost rabe sredstev je odgovoren neposredni porabnik sredstev,
Nadzorna  komisija  tudi  v  praksi  ne  more  ugotavljati,  ali  so  bila  sredstva  pri  posrednih
porabnikih porabljena namensko in gospodarno.

VPRAŠANJE: 1. odstavek 37. člena PNGŠOS-1 in PNGŠOS-2 predpisuje, da v kolikor
Nadzorna  komisija  ŠOS  pri  posrednem  nadzoru  ugotovi  nepravilnosti  manjšega
pomena,  ki  pa  ne  pomenijo  kršitve  aktov,  ki  zavezujejo  Študentsko  organizacijo
Slovenije in njene organizacijske oblike ter zveze društev s statusom ZD ŠOLS, lahko
izda  priporočila  za  finančno  poslovanje  neposrednih  porabnikov.  2.  odstavek
PNGŠOS-1  pa  je  predpisoval,  da  Nadzorna  komisija  ŠOS  priporočila  pripravi  v
sodelovanju  z  Notranjim  revizorjem,  v  kolikor  je  ta  izbran.  2.  odstavek  37.  člena
PNGŠOS-2 se je spremenil.  Zakaj  se je iz 37.  člena novega pravilnika (PNGŠOS-2)
izključilo Notranjega revizorja?



Institut notranjega revizorja že več kot 10 let ni v uporabi, zato je normiranje tega področja
nepotrebno. Seveda pa to ne pomeni, da notranjega revizorja Nadzorna komisija ŠOS ali pa
katerikoli  OO  ŠOS  ne  more  ali  sme  uporabiti  pri  morebitnemu  izboljšanju  finančnega
poslovanja.

VPRAŠANJE:  Zakaj  v  18.  členu novega pravilnika (PNGŠOS-2)  obvezna priloga pri
računih  za  reprezentanco  tako  pri  večjih  kot  manjših  dogodkih  ni  več  poročilo  o
doseženem namenu pogostitve?

Ker je pogostitev že sama po sebi namen. Pogostitev je namenjena krepitvi odnosov med
udeleženci, ki je pomemben za izboljšanje nadaljnjega sodelovanja, s čimer je dosežen tudi
namen pogostitve.

VPRAŠANJE: Lahko navedete nekaj konkretnih primerov posrednih porabnikov, ki so
omenjeni  v  4.  členu  1.  odstavka  novega  pravilnika  (PNGŠOS-2)?  Prosimo  za
informacijo o vseh posrednih porabnikih sredstev ŠOS-a iz leta 2021. Katere od teh
posrednih  porabnikov  so  bile  fizične  osebe?  So  s  posrednimi  porabniki  sredstev
mišljeni tisti, pri katerih ŠOS naroča storitve?

Zavodi OO ŠOS, različna društva, ki jih financirajo OO ŠOS, prejemniki donacij s strani OO
ŠOS, itd. Posredni porabnik ŠOS v letu 2021 je bil Libereco – Partnership for Human Rights
e.V., katerim smo namenili donacijo v višini 3470 EUR, katere namen je bil pravna pomoč
študentskim  predstavnikom  v  Belorusiji,  ki  so  bili  priprti  zaradi  organizacije  protivladnih
protestov. Kot že navedeno, so posredni porabniki sredstev ŠOS, skladno s točko 4.2. 2.
člena  PNGŠOS-2,  vse  pravne  ali  fizične  osebe,  katerih  dejavnosti  se  financirajo  ali
sofinancirajo iz sredstev Študentske organizacije Slovenije ali njenih organizacijskih oblik. Iz
tega izhaja, da med njimi ne gre za pravne ali fizične osebe, pri katerih ŠOS naroča storitve.

VPRAŠANJE: Zakaj se je iz novega pravilnika (PNGŠOS-2) izključil del 1. odstavka 8.
člena,  ki  določa  dolžnost  vzpostavljanja  ustreznih  stroškovnih  mest  glede  na  vire
sredstev in  glede na namembnost  porabe za posamezno dejavnost  obeh kategorij
nosilcev  dejavnosti?  Del  odstavka:  Neposredni  in  posredni  nosilci  dejavnosti  so
dolžni  vzpostaviti  ustrezna  stroškovna  mesta  glede  na  vire  sredstev  in  glede  na
namembnost porabe za posamezno dejavnost.

To materijo ureja že člen prej. 


