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V skladu s 120. členom Statuta Kluba izolskih študentov in dijakov je skupščina Kluba izolskih 

študentov in dijakov na izredni skupščini, dne 12. 1. 2020, sprejela Pravilnik o finančnem 

poslovanju, kot sledi v nadaljevanju. 

 

PRAVILNIK O FINANČNEM POSLOVANJU KLUBA 

IZOLSKIH ŠTUDENTOV IN DIJAKOV 

 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 
1. člen 

Pravilnik o finančnem poslovanju določa način poslovanja Kluba izolskih študentov in dijakov 

(v nadaljevanju: KIŠD), odpiranja projektov, obračunavanja nadomestil in stimulacij ter 

dodeljevanja donacij. 

 

II. NAČIN POSLOVANJA 

 
2. člen 

Finančno poslovanje vodi blagajnik KIŠD v skladu z računovodskimi standardi, pravilniki in 

drugimi akti KIŠD ter akti Študentske organizacije Slovenije (v nadaljevanju: ŠOS). 

Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja nadzorni odbor KIŠD. 

Predsednik društva je odgovoren za izvedbo vseh finančnih transakcij in za materialno 

poslovanje društva.  

 

III. PROJEKTI IN FIKSNO DELO 

 
3. člen 

Projekte ki jih vodi KIŠD, so namenjeni študentom in dijakom.  

 

4. člen 

Vsak član KIŠD ima pravico upravnemu odboru KIŠD (v nadaljevanju: UO KIŠD) predlagati 

odprtje projekta. UO KIŠD projekt odpre s sklepom.  

Kot projekt KIŠD se ne sme odpreti projekta:  
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- političnih organizacij; 

- verskih organizacij,; 

- ki predstavlja izpit ali seminarsko delo; 

- ki predstavlja diplomsko ali magistrsko nalogo, razen v primeru, kadar se vsebina 

diplomske ali magistrske naloge nanaša na študentsko organiziranje, projektno 

dejavnost ali raziskavo, povezano z mladimi s področja celotne Slovenije. 

 

5. člen 

Projektni načrt oziroma sklep o projektu mora biti pravilno izpolnjen v obrazcu, ki ga sprejme 

UO KIŠD na eni izmed svojih rednih, izrednih ali korespondenčnih sej. Evidenco projektov vodi 

tajnik KIŠD. 

 

6. člen 

Vodja projekta je dolžan UO KIŠD predložiti v obravnavo in potrditev projektni načrt, katerega 

sestavni del je tudi finančni načrt.  

Projekta se pred sprejetjem načrta ne sme promovirati.  

Za projekt pred sprejetjem finančnega načrta finančna sredstva KIŠD niso na voljo.  

Če so pri projektu predvideni denarni prispevki članov, je treba njihovo višino navesti v 

projektnem načrtu.  

Stroški projekta se praviloma določijo že v letnem finančnem načrtu. 

 

7. člen 

Vodja projekta:  

- vodi projekt; 

- predstavlja KIŠD v okviru projekta; 

- imenuje sodelavce projekta; 

- poroča UO KIŠD o napredovanju projekta; 

- pripravi poročilo ob zaključku projekta.  

Vodja projekta je odredbodajalec za sredstva posameznega projekta. Odredbodajalec lahko 

odredi porabo samo do višine realiziranih prihodkov in v okviru predvidenih odhodkov.  

Presežki prihodkov nad odhodki so prihodki KIŠD. 
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8. člen 

Vodja projekta vodi seznam oseb, ki so udeležene pri projektu, v kolikor je ta predviden.  

Če ob zaključku projekta vsi udeleženci svojih obveznosti še niso poravnali, mora biti na tem 

seznamu zabeležena tudi terjatev. Za poravnavo obveznosti je kljub končanemu projektu 

zadolžen vodja projekta, če ni dogovorjeno drugače.  

Vplačano prijavnino za participacijo pri projektu zbira vodja projekta ali tisti sodelavec, ki je za 

to zadolžen s strani vodje projekta. Prijavnine se lahko nakaže na tekoči račun društva, vendar 

mora biti to nakazilo podkrepljeno z dokumentom (račun, dotacija ali donacija). 

 

9. člen 

Vodja projekta mora po končanem projektu oddati končno poročilo o projektu, katerega 

sestavni del je tudi finančno poročilo.  

Rok za oddajo poročila je 30 dni po zaključku projekta oziroma najkasneje 30 dni po pridobljeni 

celotni dokumentaciji, ki je del projekta.  

Vanj mora vodja projekta vpisati vse prihodke in odhodke ter terjatve in obveznosti.  

Med odhodke spadajo tudi organizacijski stroški ali honorarji. S sprejetjem poročila o projektu 

je projekt zaključen. 

 

10. člen 

Honorarji, omenjeni v načrtih in poročilih, so obravnavani kot bruto honorarji, torej kot celotni 

stroški KIŠD. 

 

IV. NADOMESTILA, STIMULACIJE, POTNI IN DRUGI STROŠKI 

 
11. člen 

Član ali zunanji sodelavec KIŠD je upravičen do izplačila honorarja v primeru, da je opravil delo, 

ki je koristno za delovanje KIŠD. Upravičen je tudi do izplačila honorarja za projekte KIŠD, če je 

bil za to delo predhodno zadolžen. 

Do honorarja določenega na podlagi oddanega Poročila o opravljenem delu so upravičeni 

upravni odbor, člani odborov in sodelavci. Poročilo o opravljenem delu mora biti oddano v 

tiskani obliki. Urna postavka je minimalna zakonsko določena urna postavka, za zahtevnejša 

dela (računalniške storitve, prevajanje, lektoriranje, oblikovanje itd.) pa je lahko s sklepom 

določena višja urna postavka na oddelano uro. 
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Delo na projektu se izplačuje s fiksnimi honorarji, ki so vnaprej znani. Višino honorarjev za delo 

na projektu mora vodja projekta navesti v finančnem planu projekta, ki ga mora UO KIŠD 

potrditi na redni seji upravnega odbora.  

Skupna zgornja meja nagrad za uspešno delo na projektu je 200,00 EUR. 

Honorarji za delo na projektu izničijo plačilo za delo po urni postavki in morajo ravno tako biti 

navedeni v Poročilu o opravljenem delu za pretekli mesec. 

 

12. člen 

Pogoj za izplačilo honorarja je uspešno zaključen projekt. 

Izplačilni dan se določi po potrebi in se ga predhodno najavi. 

 

13. člen 

Člani KIŠD so upravičeni do izplačila potnih stroškov v primeru, da je dejavnost, pri kateri so 

stroški nastali, namenjena delovanju KIŠD oziroma je del projekta KIŠD.  

Izplačilo potnih stroškov mora biti urejeno v skladu s Pravilnikom o namenski in gospodarni 

porabi sredstev ŠOS in njenih organizacijskih oblik.  

Pod to točko se upravičenci vedejo racionalno, na način optimizacije števila prevoznih sredstev 

za en projekt, ki ga organizira več članov KIŠD. 

 

14. člen 

Potne stroške, nastale z vožnjo z osebnim avtomobilom, se krije v višini 0,30 EUR/km.  

Potne stroške se izplačuje na transakcijski račun prejemnika. Prejemnik mora podpisati izjavo, 

da je povračilo za potne stroške prejel. 

Izjemoma se gorivo plačuje z denarnimi sredstvi KIŠD direktno z izdanim računom na mestu 

izdanega računa na davčno številko KIŠD. Ta izjema velja v primeru najemov ali sponzorsko 

pridobljenih prevoznih sredstev, ki niso last članov KIŠD.  

Potne stroške, nastale z vožnjo z avtobusom ali vlakom, se ob predložitvi potrdila krije v celoti. 

Povračilo potnih stroškov se obračuna na podlagi izdanega Naloga za službeno potovanje. 

Nalog mora biti podpisan in ožigosan s strani predsednika KIŠD.   

 

15. člen 

Člani so ob odobritvi UO KIŠD upravičeni tudi do povračila drugih stroškov, če so ti nastali za 

namene delovanja KIŠD. To odobri UO KIŠD s sklepom, ki ga sprejme na eni od svojih sej.  
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V. DOTACIJE 

 
16. člen 

Dotacija je dodelitev nepovratnih sredstev na račun drugih pravnih oseb. 

 

17. člen 

UO KIŠD določi dotacijo osebam ali društvom, določenim v 19. členu tega pravilnika, na eni 

izmed svojih sej s sklepom. 

 

18. člen 

Prosilec za dotacijo mora poslati pisno ali elektronsko prošnjo na naslov KIŠD. 

 

19. člen 

Upravičenci do dotacij so društva in osebe, ki zastopajo interese študentov ali dijakov. 

Do dotacij niso upravičene politične organizacije in verske skupnosti. 

 

20. člen 

Dotacije so namenjene predvsem financiranju kulturnih, športnih, socialnih in izobraževalnih 

obštudijskih dejavnosti.  

Smernice pri dodeljevanju dotacij so naslednje: 

- pomembnost in reprezentativnost projekta;  

- raznolikost med dodeljenimi dotacijami,; 

- višina dotacije. 

 

21. člen 

Pogodba o dotaciji mora vsebovati naslednje sestavine oz. priloge:  

- ime in priimek osebe oziroma naziv društva ki prejme dotacijo; 

- višina dotacije; 

- natančna opredelitev namena sredstev; 

- zagotovitev pregleda nad porabo sredstev in vpogleda v celotno dokumentacijo v 

zvezi s porabo sredstev s strani Nadzorne komisije Zveze ŠKIS v skladu z določbami 
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Pravilnika o delovanju Nadzorne komisije Zveze ŠKIS ter pristojnih organov 

posameznih organizacijskih oblik; 

- finančno in vsebinsko poročilo o porabi sredstev. 

 

22. člen 

Sredstva, namenjena za dotacijo, se črpajo iz računa KIŠD s plačilom izkazanih računov ali s 

prenosom sredstev na prosilčev račun.  

V primeru, da se projekta ne izvede, mora prosilec vrniti denar na račun KIŠD. 

Dotacije je prepovedano podeljevati v gotovini.  

 

VI. RAČUNOVODSTVO 

 
23. člen 

KIŠD ima zunanjo računovodsko službo.  

Z računovodsko službo mora biti podpisana pogodba o sodelovanju.  

Pogodba mora zajemati obvezne člene pogodbe in slediti navodilom Pravilnika o namenski in 

gospodarni rabi sredstev ŠOS. 

 

VII. FINANČNO POSLOVANJE 

 
24. člen 

V kolikor je za potrebe in nemoteno delovanje KIŠD treba zagotoviti sredstva KIŠD, lahko 

plačilo teh stroškov, ki sicer niso posledica projektov, odredi predsednik KIŠD sam do višine 

500 EUR.  

Finančne transakcije od 500 EUR do 2000 EUR mora odobritii UO KIŠD s sklepom. Finančne 

transakcije večje od 2000 EUR mora potrditi tudi nadzorni odbor KIŠD.  

 

25. člen 

Za finančne transakcije nad 1000 EUR je potrebno pridobiti tri konkurenčne predračune. 

Konkurenčnih predračunov ni potrebno pridobiti, če tako sklene UO KIŠD ali je narava 

transakcije takšna, da ni mogoče pridobiti konkurenčnih računov.  

26. člen 
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Ostale oblike financiranja in sofinanciranja dejavnosti drugih pravnih oseb, morebitne naložbe 

ter način izkazovanja ostalih pomembnejših vrst stroškov se izvede skladno s Pravilnikom o 

namenski in gospodarni rabi sredstev ŠOS in njenih organizacijskih oblik. 

 

27. člen 

Društvo ima gotovinsko blagajno. Blagajniški maksimum se s tem pravilnikom določi na 100 

EUR. Gotovinsko poslovanje se uporablja le v primeru, ko ni mogoče izvesti plačila z nakazilom 

na račun. Za vsako plačilo z gotovino je potrebno klubu predložiti račun oziroma dokazilo o 

plačilu. 

Gotovinsko blagajno vodi blagajnik. Blagajnik vodi evidenco računov in plačil, ki se opravijo z 

gotovino. 

 

VIII. MATERIALNO POSLOVANJE 

 
28. člen 

Društvo ima lahko premično ali nepremično premoženje, ki je kot last kluba vpisana v 

inventarno knjigo. 

 

29. člen 

Premično premoženje se lahko kupi, proda, najame, odda, odpiše ali drugače razpolaga le na 

podlagi sklepa UO KIŠD. Pri nakupu premičnega premoženja nad 1000 EUR je potrebno 

upoštevati določila tega pravilnika o konkurenčnih ponudbah.  

 

30. člen 

Premično premoženje se lahko odpiše. 

Premičnino premoženje odpiše UO KIŠD s sklepom na predlog predsednika. Predlog 

predsednika mora vsebovati natančen opis premičnega premoženja, ki ga je predal v odpis. 

Vsak predlog za odpis mora vsebovati slikovno gradivo, ki nakazuje stanje premičnine na dan 

odpisa.  

Za odpis mora premično premoženje izpolnjevati vsaj enega od naslednjih pogojev: 

- premoženje majhne vrednosti in ne znaša več kot 50 EUR; 

- premoženje je bilo amortizirano in ne služi več svojemu namenu; 

- premoženje še ni bilo amortizirano, vendar je zaradi okvare ali drugih okoliščin 

postalo neuporabno. V tem primeru je potrebno predlogu za odpis predložiti 
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izjavo pooblaščene osebe, da premičnina ni več uporabna. V primeru, da izjave ni 

mogoče dobiti, se predlogu za odpis predloži slikovno gradivo, ki nazorno 

prikazujejo, da premičnina ni več uporabna. 

 

IX. KRŠITVE PRAVILNIKA 

 
31. člen 

Kršitve tega pravilnika obravnava Častno razsodišče KIŠD. 

 

X. KONČNE DOLOČBE 

 
32. člen 

Ta pravilnik stopi v veljavo 12. 1. 2020.  

  

Predsednik kluba 

Bojan Jelić 




