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KLUBOVKE IN KLUBOVCI,
pred vami je prenovljena podoba že znanega priročnika za delovanje študentskih 
klubov, Škisopedija. Upamo, da vam je do sedaj že kdaj olajšala delovanje na 
študentskem klubu in vam bila v pomoč pri morebitnih administrativnih zagatah. 
Namen priročnika ostaja enak, saj predstavlja skupek informacij o aktih, financah in 

administraciji, katere za delovanje na študentskem klubu potrebujete. 

Škisopedija ostaja razdeljena na štiri glavne sklope: administracija, finance, akti in 
sistematizacija dela. V zadnjem delu med prilogami pa je podanih še 14 obrazcev 
za projektne načrte, poročila in drugih obrazcev, ki jih aktivisti na klubih uporabljate. 

Cilj Škisopedije je postati prava enciklopedija za študentske klube, pri čemer pa 
potrebujemo tudi vašo pomoč. Študentski klubi ste lepo vabljeni, da se na Zvezo 
ŠKIS obrnete s svojimi predlogi, idejami, težavami in vprašanji, ki se vam bodo 

porajala ob aktivnem delu. 

Veliko uspehov v prihajajočem študijskem letu!

Odbor za izobraževanje Zveze ŠKIS
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ADMINISTRACIJA
Urejena administracija je ključ do transparentnega in uspešnega poslovanja kluba. Obrazci, 
ki jih najdete v prilogi, in navodila za izpolnjevanje, ki so zapisana spodaj, vam bodo pomagala 
pri administrativnem delovanju na klubu. 

Projektni načrt
Urška Simonišek 

V zgornjem levem kotu vstavite logotip kluba.

V zgornjem desnem kotu vpišete zaporedno številko projekta po kronološkem vrstnem redu 
v tem letu, npr. 59/2015, pri čemer je prva številka zaporedna številka projekta, druga pa leto 
odprtja projekta. Vsako leto se projekti začno številčiti znova.

V splošnem delu vnesete ime projekta. Odprtje projekta je datum, ko se začno priprave na 
izvedbo projekta, npr. čeprav se koncert začne 11. novembra, se priprave začno že mesece 
prej, ko se začne načrtovanje projekta, urejanje papirjev, … Odprtje se potrdi na seji Upravnega 
odbora z projektnim načrtom; glasovanje se zavede v zapisniku ustrezne seje, katere številko 
se vključi v obrazce. Projektni načrt se potrdi z žigom in podpisom predsednika na zaključku 
splošnega dela obrazca (glej Sklop UO kluba spodaj). Začetek in konec projekta se vežeta na 
samo izvedbo projekta – če imamo teden izobraževanj, je prvi dan izvedbe začetek in zadnji dan 
zaključek.

Projekt se zapre, ko so urejene vse administrativne zadeve, plačani računi, ko je znano finančno 
stanje in so vsi sodelujoči opravili svoje delo, ter je bila izvedena evalvacija projekta. Zaprtje se 
sprejme na seji upravnega odbora z zaključnim poročilom (glej Projektno poročilo).

Dejansko trajanje projekta število dni, ko je dogodek dejansko potekal (npr. 1 dan, če govorimo 
o koncertu, 3 dni, če govorimo o delovnem vikendu).

V nadaljevanju vpišemo podatke vodje projekta.

Sklop UO kluba:

Vpišemo zaporedno številko seje, na kateri je bil projektni načrt sprejet. Prav tako vpišemo 
datum, ko je seja potekala, predsednik se podpiše na odprtje, ki je bilo potrjeno z glasovanjem 
UO.

Sklop vsebina: 

Namen projekta je, kaj želimo doseči na višjem nivoju, npr. izobraziti vse člane našega 

Glej prilogo: 
Priloga št. 1 
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kolektiva in jih povezati med seboj, če gre za delovni vikend, medtem ko so cilji odgovor 
na vprašanje kako bomo to dosegli. Npr. izvedba delavnice administracije, izgradnja tima, 
priprava delovnega načrta za leto 2016, …

Pri pomenu za klub napišemo, kakšen vpliv ima projekt na klub, če obstaja še kakšen 
drug projekt na tem področju, če je pomemben za promocijo ali višanje članstva, če gre 
za pomembno študentsko problematiko ipd.

Pri opisu projekta vpišemo časovni okvir in lokacijo poteka dogodkov, opišemo program 
– kaj se bo dogajalo in kdaj točno – časovnico po urah.

Sklop operativa: 

Kaj potrebujemo za posamezne aktivnosti s stališča virov – s čim bomo dosegli naše 
cilje oz. kako bomo izvedli aktivnosti, ki jih imamo načrtovane. Vpišemo tudi, kdo od 
sodelavcev, ki jih bomo navedli kasneje, bo kaj naredil. Gre v bistvu za načrt dela. Za 
pomoč pri akcijskem planu uporabimo tabelo v obrazcu. Določimo torej do kdaj bo 
neka aktivnost narejena, kdo je zanjo zadolžen oz. kdo bo to naredil, kaj sploh določena 
aktivnost je, na kakšen način bo narejena in po potrebi dodamo opombo. Natančen načrt 
dela nam je v pomoč pri izvajanju projekta; nas usmerja. 

Sklop vodja projekta:

Poleg osnovnih kontaktnih podatkov vpišemo v tem sklopu še izkušnje aktivista – kaj je delal 
do sedaj v povezavi s tem projektom, kakšna je njegova funkcija v klubu.

Sklop projektni sodelavci:

Vpišemo vse sodelujoče na projektu z njihovimi kontakti in delom, ki ga bodo na projektu 
opravili.

Sklop evalvacija:

Če se je projekt že izvajal prejšnje leto ali pred tem, navedemo katere izboljšave bomo tokrat 
izvedli.

Finančni načrt:

Navedemo vložek kluba, koliko sredstev pričakujemo od sponzorjev ali partnerjev ter 
kolikšen bo prispevek udeležencev. Prihodke seštejemo – računamo bruto cene, pri tem 
smo pozorni na različne stopnje DDV glede na način izplačevanja, tj. avtorska pogodba, 
račun, podjemna pogodba, študentska napotnica itd. (za izračun honorarjev glej Finance).

Navedemo vse odhodke po posameznih stroškovnih mestih – v vzorcu so predlogi, kot so 
najem prostora, honorarji, stroški varovanja, stroški gostinskih storitev, stroški materiala, … 
Po potrebi dodamo vrstice. Odhodke seštejemo. 
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Projektno poročilo
Urška Simonišek

V zgornjem levem kotu vstavite logotip kluba.

V zgornjem desnem kotu vpišete zaporedno številko projekta po kronološkem vrstnem 
redu v tem letu, npr. 59/2015, pri čemer je prva številka zaporedna številka projekta, 
druga pa leto odprtja projekta. Vsako leto se projekti začno številčiti znova. Številka se 
mora ujemati z številko projektnega načrta.

V splošnem delu vnesete osnovne podatke o projektu (glej Projektni načrt ). Projekt se 
zapre, ko so urejene vse administrativne zadeve, plačani računi, ko je znano finančno 
stanje in so vsi sodelujoči opravili svoje delo, ter je bila izvedena evalvacija projekta. 
Zaprtje se sprejme na seji upravnega odbora. 

Vse te podatke lahko prepišete s projektnega poročila, razen v primeru sprememb.

Sklop UO kluba:

Vpišemo zaporedno številko seje, na kateri je bilo projektno poročilo sprejeto. Prav tako 
vpišemo datum, ko je potekala seja. Predsednik se podpiše na zaprtje, ki je bilo potrjeno 
z glasovanjem UO.

Sklop analiza:

V poročilu primerjamo realno dogajanje z napovedanim iz odprtja projekta. Najprej 
namen in cilje projekta, nato pa metode za dosego teh ciljev. Če ugotovimo, da metode 
niso bile primerne, jih lahko naslednjič prilagodimo in izberemo nove.

Če je bila naša metoda za preverjanje uspešnosti vprašalnik, naredimo analizo teh 
vprašalnikov ter iz tega naredimo zaključke, uporabne za naprej. Nato analiziramo 
terminski plan aktivnosti iz odprtja projekta, da ugotovimo, če je bil ustrezen in kje so 
možne prilagoditve za boljše izvajanje. Je bil PR dan ven pravočasno, smo pravi čas 
pridobili vse dokumente in rezervirali prostore/pripomočke?

Nato analiziramo projektno delo, ki je bilo opravljeno in ugotavljamo, če so zadolženi za 
določene aktivnosti svoje delo v redu opravljali, so se pravočasno odzivali na povratne 
informacije vodje. So opravili vse zastavljeno?

V naslednjem delu primerjamo finančno poročilo s finančno konstrukcijo iz odprtja 
projekta ter natančno opišemo kako in zakaj je prišlo do odstopanj. Prav tako zapišemo, 
kako bomo to upoštevali naslednjič, kaj bomo spremenili, če je to potrebno.

V stolpcu drugo zapišemo vse, kar se nam zdi relevantno za izboljšanje projekta, pa ni 
zapisano nikjer drugje v tem sklopu.

Glej prilogo: 
Priloga št.2
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Sklop medijska prepoznavnost:

Najprej zapišemo vse kanale, ki smo jih uporabili ter medije, ki so nas objavili, npr. facebook 
stran projekta, facebook dogodek, mailing lista klubov, plakati (kje so viseli, koliko jih je bilo), 
radii, ki so objavili našo novico, časopisi, … Te podatke lahko uporabimo naslednjič, medije pa 
vpišemo v adremo medijev, ki jo vodimo za projekte našega kluba za naše zanamce.

Sledi sklop informacij o vodji in ostalih sodelavcih na projektu. Tu vpišemo vse zahtevane 
podatke, lahko si pomagamo z projektnim načrtom.

Sklop realna finančna konstrukcija – finančno poročilo:

Vpišemo vse stroške, ki smo jih imeli ter bruto in neto zneske, kako so bili izplačani ter s 
kakšnim namenom. Pazimo, da vključimo res vse račune in izplačano delo.

Stroške seštejemo po posameznih sklopih ter skupno.

Sledi adrema kontaktov na projektu, ki nam bo olajšala delo na projektu naslednje leto ter 
na drugih projektih.

Ob koncu naredimo še evalvacijo, ki nam bo v pomoč pri naslednjem projektu takšne narave 
(ali pa prihodnje leto, če ga želimo še enkrat izvesti). Po alinejah napišemo, katere so bile 
slabosti, prednosti projekta, kaj bi ohranili (npr. zelo dobri odnosi z določenimi partnerji), ter 
kaj bi definitivno poskusili spremeniti in na kaj bi bili bolj pozorni naslednjič.

Seje in zapisniki
Urška Simonišek in Aljaž Petek

Vrste sej:

Konstitutivna seja je prva seja organa na kateri se konstituira v sestavi, kot je bila izvoljena 
oz. imenovana. Praviloma jo skliče predsednik kluba za vsak organ. Po točki »konstituiranje« 
na dnevnem redu se imenuje predsednika tega organa (razen v primeru, če je predsednik že 
tako določen a priori ob izvolitvi; npr. v primeru upravnega odbora). Kasneje je predsednik 
tega organa tisti, ki sklicuje in vodi seje. Po naravi je lahko redna (preferenčno) ali izredna. 
Konstitutivna je samo zato, ker se na njej organ konstituira in to je tudi točka na dnevnem 
redu (npr konstituiranje UO v sestavi [naštejemo imena in funkcije]).Ostalo je vse kot pri 
redni oz. izredni seji. Na konstitutivni seji npr. določimo podpredsednika, če na klubu to 
ni voljena funkcija (torej nekomu iz Upravnega odbora poleg podelimo dodatno funkcijo 
podpredsednika).

Pogostost rednih sej je običajno določena z akti kluba (npr. UO se sestane vsaj enkrat 
mesečno). Skliče in vodi jo predsednik oz. v njegovi odsotnosti podpredsednik. Redna 
seja mora biti praviloma sklicana več dni pred sejo, kot recimo pri izrednih (koliko prej 
opredeljujejo akti kluba; npr. 5 dni prej). Dnevni red se lahko pred začetkom seje spreminja. 

Glej prilogo: 
Priloga št.3
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Namen izredne seje je obravnavanje zadev, ki so neodložljive in nujne. Posledično je tudi 
obdobje med sklicem in izvedbo krajše. Na njej se lahko obravnavajo samo zadeve za 
katere je bila sklicana; njen dnevni red se ne sme spreminjati. Praviloma tudi ni točke 
razno (ravno ker je sklicana z namenom obravnave nujnih, neodložljivih zadev). Sklic 
je recimo 3 dni pred sejo oz. če po aktih zamudimo sklic redne seje, lahko skličemo 
izredno. Sklic izredne seje lahko zahtevajo tudi drugi organi; npr. nadzorna komisija, 2 
člana UO. 

Korespondenčna seja se skliče ad hoc ; torej še enostavneje kot izredna. Smiselno 
je, da se na njej odloča o zadevah, ki ne terjajo obširne diskusije, temveč samo neko 
konkretno odločitev (npr. potrditev odprtja projekta). V kolikor se korespondenčne 
seje uporabljajo, je dobro, da je to tudi določeno v aktu,  ki ureja delovanje organa. Pri 
korespondenčni seji, ki se skliče preko elektronske pošte, se da rok, do kdaj se lahko 
glasuje. Npr. skliče se ob 9.00 glasuje se lahko do 24.00 istega dne. 

Za vse se je potrebno zapisati zapisnik in na naslednji seji glasovati o potrditvi zapisnika. 

Zapisniki se lahko vodijo na enak način za vse vrste sej. Največ odstopanja bo 
najverjetneje pri korespondenčni seji, kjer ne bodo navedeneprisotne in manjkajoče 
osebe, in tudi ne pogovori in diskusije. Pri korespondenčni seji je dobro, da se navede, 
kdaj je kdo odgovoril in glasoval (sledljivost). 

Klub naj v svojih aktih opredeli, kakšni so roki za sklice posameznih sej in s kakšnim 
namenom se skličejo.

Navodila za pisanje zapisnika klubov:

Za lažje razumevanje glej vzorec zapisnika (priloga št. 3).

V zgornjem levem kotu vstavimo logotip kluba, v zgornji desni kot pa datum seje, 
začetek seje in konec seje do minute natančno.

Nato zapišemo naslov zapisnika, npr. Zapisnik 24. redne seje Upravnega odbora kluba 
[ime kluba].

Takoj zatem sledi lista prisotnosti poimensko z imenom in priimkom, manjkajočih 
članov UO in ostalih prisotnih.

Zapišemo še priloge, ki jih dodajamo zapisniku, npr. sklic seje, razno gradivo, projektni 
načrti, če se na seji potrjujejo, dokumenti s katerimi se seznanjamo, lista prisotnosti s 
podpisi prisotnih, če je to potrebno itd.

Sledi predlog dnevnega reda, ki smo ga posredovali v sklicu seje.

Glej prilogo: 
Priloga št.3
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Obvezne točke vsakega zapisnika so:

 ■ potrditev dnevnega reda – prva točka;
 ■ potrditev zapisnikov prejšnjih sej ¬– če so bili že poslani;
 ■ zadnja točka razno. 

Pogosti sklepi, ki jih še imamo pa so odprtje projektov, zaprtje projektov, poročilo delovanja 
sekcij, poročilo delovanja na Zvezi ŠKIS.

Točke odprte in zaprtje lahko vedno vključimo v dnevni red in če pod to točko nimamo 
nobenega predloga, potem zapišemo, da ni razprave.

Primer:

AD4: Odprtje projektov

Ni razprave.

Ko opisujemo dogajanje pod določeno točko v dnevnem redu, pišemo v zapisniku to pod AD 
in ustrezno številko, npr.

AD1: Potrditev dnevnega reda

AD5: Razno

Po opisu dogajanja zapišemo, kakšen sklep je predlagal predsedujoči (predsednik UO ali 
njegov namestnik) ter kakšen je bil rezultat glasovanja.

Primer:

Glasovanje: [Ime in priimek predsednika] je dal na glasovanje predlog, da Upravni odbor 
potrjuje  poročilo vodje projekta [Ime in priimek, projekt].

ZA: 5     PROTI: 0   VZDRŽAN: 2 

Obstaja več vrst sklepov, saj se upravni odbor lahko zgolj seznanja z nekim dogajanjem ali 
poročilom člana UO ali projekta ali pa se odloča o nečem, v tem primeru nekaj sprejema 
ali zavrača.

Primer: 

[Ime in priimek predsednika] je dal na glasovanje sklep, da UO kluba sprejema odprtje 
projekta [ime projekta].

Na koncu zapišemo še sklepni stavek, npr.[Ime in priimek predsednika] je sejo zaključil  ob 19.50 
in zbrane pozdravil do naslednjič. 
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Tako uro zaključka seje zapišemo v zaključnem stavku v zgornjem desnem kotu, da je že ob 
prvem pregledu zapisnika jasna.

Če udeleženci odhajajo in prihajajo tekom seje, to zapišemo na ustreznem mestu – pri točki, 
kjer je oseba prišla/odšla in zraven zapišemo točno uro, npr. [Ime in priimek] je sejo zapustil ob 
19.32. 

Zadnji del zapisnika vsebuje na levi strani potrjevalce zapisnika in na desni pisca zapisnika.

Primer:

Zapisnik potrjuje:     Zapisnik zapisal:

[ime in priimek predsednika],    [Ime in priimek],

predsednik [ime kluba]     administrator [ime kluba]

Tiskana verzija za arhiv mora vsebovati podpisa potrjevalca in zapisnikarja, da je dokument 
uraden.

Podporno pismo
Ines Gabriel

Sodelovanja z drugimi društvi, organizacijami in javnimi zavodi (srednjimi šolami, 
fakultetami, knjižnicami, …) nakazuje na odprtost kluba, hkrati pa je posredno povezano s 
podobo organizacije v javnosti. 

Kaj mora vsebovati podporno pismo?

Podporno pismo mora vsebovati naveden projekt pri katerem sta sodelovala klub in druga 
pravna oseba, opis projekta, naravo sodelovanja, datum izvedbe projekta, žig in podpis 
obeh zakonitih zastopnikov. Sodelovanje z organizacijo mora biti navedeno tudi v poročilu 
projekta, pri katerem sta društvi sodelovali.

Obrazec za število vodij projektov in projektna 
dokumentacija
Ines Gabriel

Čim večje število vodij projektov je pomembno zaradi prenosa znanja in nabiranja izkušenj, 
hkrati pa prinaša ogromno pozitivnih učinkov na delovanje kluba v prihodnje. S pomočjo 
urejene projektne dokumentacije boste imeli pregled nad vsemi izvedenimi projekti in 
njihovimi vodji.

Glej prilogo: 

Priloga št.4

Glej prilogo: 
Priloga št.5
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Kaj mora obrazec vsebovati?

Klub lahko za dokazovanje kriterijev Število vodij projektov in Projektni načrti in projektna poročila 
uporabi skupno tabelo, ki jo boste našli v prilogi. Zapišite torej ime projekta, kdaj je bil izveden, za 
kakšen projekt je šlo (izobraževalni, socialni, kulturni ipd.), ime vodje projekta, datum in številka 
seje potrditve odprtja projekta in zaprtja projekta ter morebitna imena organizacij, od katerih ste 
pridobili podporna pisna. 

Letno poročilo
Študentska organizacija Slovenije

Navodila za izpolnjevanje obrazca Letnega poročila ŠOS vsebujejo razlago morebitnih nejasnih 
pojmov in opisujejo način, kako izpolniti obrazec Letnega poročila ŠOS. Pozorno jih preberite in jih 
upoštevajte. Če naletite na kakršnekoli nejasnosti, se lahko obrnete na Nadzorno komisijo ŠOS.

OSNOVNI PODATKI O ORGANIZACIJSKI OBLIKI ŠOS

Natančno navedite vse zahtevane podatke oz. obkrožite ustrezno možnost. Če katerega od 
zahtevanih podatkov ne morete navesti, to polje označite s poševno črto (/). Pri imenu organizacij 
uporabljajte polna imena in kratice.

PODATKI O ODGOVORNI OSEBI (ZAKONITI ZASTOPNIK)

Natančno navedite vse zahtevane podatke. Če katerega od zahtevanih podatkov ne morete 
navesti, to polje označite s poševno črto (/). V rubriki »status« navedite, ali je odgovorna 
oseba študent, dijak ali zaposlen. Njegov status skušajte čim bolj natančno opredeliti.

FINANČNI DEL LETNEGA POROČILA ŠOS: 

Prihodki od dejavnosti:

Navedite vse prihodke organizacijske oblike ŠOS v preteklem letu in jih ustrezno  porazdelite po 
posameznih virih prihodkov ter zapišite delež posameznega vira glede na skupno višino prihodkov.

Potrebno je vnesti podatke iz analitične bruto bilance. V skladu z določili Pravilnika o namenski rabi je 
predpisano analitično spremljanje prihodkov in stroškov. Obrazec je izdelan na podlagi predpisanih 
analitičnih kontov, ki jih mora računovodstvo uporabljati od 1. januarja tekočega leta naprej. V kolikor 
določeni poslovni dogodki niso evidentirani v predpisane konte, se znesek vnese pri prihodkih v 
postavko »drugi prihodki«. 

Stroški:

Navedite vse stroške organizacijske oblike ŠOS v preteklem letu in jih ustrezno porazdelite po 
posameznih stroškovnih mestih ter zapišite delež posameznega stroškovnega mesta glede na 
skupno višino stroškov.

Zabeleži si pomembne 
datume za oddajo letnih 
poročil. 

15. december: oddaja 
članstva (Zveza ŠKIS)

1. februar: posredovanje 
dokaznega 
promocijskega materiala 
(Zveza ŠKIS)

31. marec: AJPES

1. april: Kriterij kakovosti 
delovanja klubov (Zveza 
ŠKIS)

April: Namenska in 
gospodarna raba 
sredstev (ŠOS)

Glej prilogo: 
Priloga št.6 in 7
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Potrebno je vnesti podatke iz analitične bruto bilance. V skladu z določili Pravilnika o namenski 
rabi je predpisano analitično spremljanje prihodkov in stroškov. Obrazec je izdelan na podlagi 
predpisanih analitičnih kontov, ki jih mora računovodstvo uporabljati od 1. januarja tekočega 
leta naprej. V kolikor določeni poslovni dogodki niso evidentirani v predpisane konte, se znesek 
vnese v točko 2.6 pri stroških.

Delovanje in zastopanje študentov:

V tem razdelku je potrebno označiti vse vrste stroškov, ki so bili porabljeni za namen porabe 
delovanja in zastopanja študentov v skladu z 9. členom Pravilnika o namenski porabi sredstev 
ŠOS. Navedite vse stroške organizacijske oblike ŠOS v preteklem letu za namen porabe 
delovanja in zastopanja študentov in jih ustrezno porazdelite po posameznih stroškovnih 
mestih ter zapišite delež posameznega stroškovnega mesta glede na skupno višino stroškov. 

Potrebno je vnesti podatke iz analitične bruto bilance. V skladu z določili Pravilnika o namenski 
rabi je predpisano analitično spremljanje prihodkov in stroškov. Obrazec je izdelan na podlagi 
predpisanih analitičnih kontov, ki jih mora računovodstvo uporabljati od 1. januarja tekočega leta 
naprej. Na konto je možno razporediti neposredne stroške dejavnosti »delovanja študentov«, 
posredne pa s pomočjo objektivno opravičljivih sodil. 

Vsi projekti:

V tem razdelku je potrebno označiti vse vrste stroškov, ki so bili porabljeni za namen porabe 
izvedbe projektov v skladu z 9. členom Pravilnika o namenski porabi sredstev ŠOS. Navedite 
vse stroške v preteklem letu za namen porabe izvedbe projektov in jih ustrezno porazdelite  po 
posameznih stroškovnih mestih ter zapišite delež posameznega stroškovnega mesta glede 
na skupno višino stroškov.

Potrebno je vnesti podatke iz analitične bruto bilance. V skladu z določili Pravilnika o namenski 
rabi je predpisano analitično spremljanje prihodkov in stroškov. Obrazec je izdelan na podlagi 
predpisanih analitičnih kontov, ki jih mora računovodstvo uporabljati od 1. januarja tekočega leta 
naprej. Na konto je možno razporediti neposredne stroške dejavnosti «projektov«, posredne 
pa s pomočjo objektivno opravičljivih sodil. Na list se vnesejo vsi stroški, ki so povezani z 
izvajanjem projektov.

PRILOGI FINANČNEGA DELA POROČILA:

Finančnemu delu poročila je potrebno priložiti bilanco na zadnji dan preteklega leta (npr. 31. 12. 
2015) in Izkaz poslovnega uspeha (oziroma izkaz prihodkov in odhodkov za obdobje preteklega 
leta (npr. 1. 1. do 31. 12. 2015)).

VSEBINSKI DEL LETNEGA POROČILA ŠOS:

Opis delovanja neposrednega prejemnika sredstev:

Organizacijska oblika ŠOS v tem delu na splošno in kratko opiše svoje delovanje. Opiše svojo 
organizacijsko strukturo in delovanje organov organizacijske oblike ŠOS, vključenost v 
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različne organizacije ter na kratko predstavi področja njihovega delovanja. Sam opis delovanja 
organizacijske oblike ŠOS ne sme biti daljši od predvidene ene strani.

PROJEKTI:

Pri tem delu organizacijska oblika ŠOS navede vse svoje projekte. V vsak posamezen razdelek 
projekta je potrebno zapisati ime projekta, število udeležencev, trajanje projekta, višino sredstev, 
porabljenih za izvedbo projekta, ter nosilca projekta, v kolikor je bil nosilec posredni prejemnik 
sredstev. Obvezno izpolnite vse navedene točke. 

POSEBNA POROČILA:

Poročilo o dotacijah:

V tem delu je potrebno navesti vse dotacije organizacijske oblike ŠOS, njihove prejemnike ter 
višino posamezne dotacije. Če v preteklem letu organizacijska oblika ŠOS ni izvedla nobene 
dotacije, to polje označite s poševno črto (/).

Poročilo o financiranih oziroma sofinanciranih dejavnostih drugih pravnih oseb, ki po Pravilniku 
o namenski in gospodarni rabi sredstev ŠOS štejejo za posredne porabnike: 

V tem delu je potrebno navesti vse financirane oziroma sofinancirane dejavnosti posrednih 
porabnikov, ki se financirajo v skladu z 21. členom Pravilnika o namenski porabi sredstev ŠOS. 
Potrebno je navesti financirano oziroma sofinancirano dejavnost, prejemnika sredstev, torej 
posrednega porabnika, in višino sredstev. Če v preteklem letu organizacijska oblika ŠOS ni 
financirala ali sofinancirala dejavnosti drugih pravnih oseb v skladu z 21. členom Pravilnika o 
namenski porabi sredstev ŠOS, to polje označite s poševno črto (/).

Poročilo o nakazilih tretjim osebam, v kolikor ta nakazila predstavljajo v skupnem letnem 
znesku 20 % vseh sredstev neposrednega porabnika v obdobju, na katerega se nanaša 
poročilo:

V tem delu organizacijska oblika ŠOS poda poročilo o nakazilih sredstev tretjim osebam, 
torej osebam, ki niso neposredni ali posredni porabniki sredstev po Pravilniku o namenski 
porabi sredstev ŠOS, v kolikor ta nakazila predstavljajo v skupnem letnem znesku 20 % vseh 
sredstev organizacijske oblike ŠOS v preteklem letu. V kolikor ta nakazila organizacijske oblike 
ŠOS  v skupnem letnem znesku ne predstavljajo 20 %, to polje označite s poševno črto (/).

Poročilo o neporabljenih sredstvih, ki vsebujejo višino neporabljenih sredstev:

V tem delu organizacijska oblika ŠOS poda poročilo o višini neporabljenih sredstev v letu 2013, 
navede razloge za to in izkaže namene prihodnje porabe teh sredstev v skladu z 10. členom 
Pravilnika o namenski porabi sredstev ŠOS. V kolikor je organizacijska oblika ŠOS porabila vsa 
sredstva, to polje označite s poševno črto (/).
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Primopredaja funkcij
Andraž Šiler

Ob menjavah vodstev v študentskih klubih je smiselno opraviti tudi uradno primopredajo 
funkcij. To lahko storite s pomočjo primopredajnega obrazca, ki ga podpišeta tako stari, kot 
novi član upravnega odbora kluba. Podpis primopredajnih obrazcev je smiseln, saj imamo 
tako črno na belem napisano, da je do primopredaje prišlo, prav tako pa se s tem stari član 
upravnega odbora zaveže da je novemu predal vso gradivo, ga seznanil s pravicami in 
obveznosti ter da mu bo na voljo za pomoč tudi v bodoče. 

FINANCE
Andraž Šiler

Finančno poslovanje na klubu mora slediti namenski rabi sredstev. Spodaj smo na kratko 
prikazali različne oblike finančnega poslovanja, ki se najpogosteje pojavljajo na klubu in 
s pomočjo katerih boste lažje našli najprimernejšo za posamezno transakcijo. V kolikor 
boste naleteli na težavo in ne boste vedeli kateri način (iz)plačila uporabiti, se obrnite na 
vašega računovodjo ali pa na matevz.skrbis@skis-zveza.si oz. pravna.pomoc©skis-zveza.si

Študentska napotnica
Delo preko študentske napotnice lahko opravljajo vsi s statusom študenta ali dijaka. Gre 
za najcenejšo obliko delo, zato se je v primeru, da ima oseba veljaven študentski ali dijaški 
status najbolje posluževati te oblike izplačila. Prek študentske napotnice se lahko opravljajo 
vsa dela, ki so legalna po veljavnih zakonih v Republiki Sloveniji. Oseba, ki opravlja študentsko 
delo, mora študentsko napotnico na klub dostaviti vedno pred začetkom dela na klubu.

Pri  opravljanju dela preko napotnice so potrebne naslednje priloge:

 ■ pri plačilu po urni postavki: evidenca opravljenih enot mere
 ■ pri pavšalnem plačilu:  (1)  utemeljitev višine pavšalnega zneska, 

                                                              (2)  poročilo o opravljenem delu oz. druga pisna               
                                                                     podlaga o opravljenem delu

Več o študentskih napotnicah in izračunu bruto zneska glede na neto dohodek dijaka/
študenta najdeš na: http://www.mservis.si/studentski-servis/izracun-delovne-dobe-in-
obracun-dela/nova-obremenitev-studentskega-dela.

Glej prilogo: 
Priloga št.9

Glej prilogo: 
Priloga št.8
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Avtorska pogodba
Z avtorsko pogodbo se naročnik (klub) in avtor dogovorita o naročilu avtorskega dela. Kot 
avtorsko delo se šteje individualna intelektualna stvaritev. Preko avtorske pogodbe na klubu 
največkrat poslujemo z glasbenimi izvajalci, fotografi oziroma izvajalci predavanj, delavnic 
in izobraževanj; lahko pa se uporablja tudi za drug dela avtorske narave. Avtorska pogodba 
je davčno nekoliko dražja od študentske napotnice je pa cenejša od podjemne pogodbe. 
Avtorsko pogodbo lahko podpišete z vsako fizično osebo ne glede na njen status (študent, 
dijak, brezposelen, redno zaposlen itd.). Avtorsko pogodbo morata obe strani obvezno 
podpisati pred začetkom izvajanja avtorskega dela. V primeru, da je oseba, ki bo za vas 
opravljala delo prek avtorke/podjemne pogodbe, prijavljena na Zavod za zaposlovanje, je 
potrebno o tem obvestit tudi zavod na katerega na oseba prijavljena.

Preko avtorske pogodbe lahko opravite plačilo za naslednja dela:

 ■ govorjena dela (govori, pridige, predavanja),
 ■ pisana dela (leposlovje, članki, priročniki, študije, računalniški programi),
 ■ glasbena dela (z besedilom ali brez),
 ■ gledališka, gledališko-glasbena in lutkovna dela,
 ■ koreografska in pantomimska dela,
 ■ fotografska dela,
 ■ avdiovizualna dela,
 ■ likovna dela (slike, grafike, kipi),
 ■ arhitekturna dela (skice, načrti, …),
 ■ dela uporabne umetnosti in industrijskega oblikovanja,
 ■ kartografska dela,
 ■ predstavitve znanstvene, izobraževalne ali tehnične narave (tehnične risbe, 

skice, izvedenska mnenja, …)

Obvezne podlage za izplačilo avtorskih honorarjev so:

 ■ podpisana pogodba o avtorskem honorarju,
 ■ v primeru plačila po enoti mere evidenca o opravljenem številu enot mere po 

dnevih,
 ■ v primeru pavšalnega plačila dokazilo o opravljeni storitvi, kot npr. pisni izdelek, ki 

je bil opredeljen v pogodbi o avtorskem honorarju, objava dogodka na spletni strani 
kluba, objava člankov v časopisih, ipd., in utemeljitev višine avtorskega honorarja.

Glede točnih davčnih obremenitev vezanih na avtorsko pogodbo se posvetujte z vašim 
računovodjem, lahko pa bruto znesek izračunate tudi sami. Na spletni strani http://racunovodja.
com/izracuni/ so ažurirane davčne obdavčitve, izračun pa je enostaven (izberete obračun 
avtorskega honorarja in spodaj pri neto znesku zapišite, kolikšen je znesek ter kliknete 
izračunaj). K izvodu pogodbe, ki ostane na klubu, je potrebno pripeti še obračun avtorskega 
honorarja; vse to gre potem k računovodji. 
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Podjemna pogodba
Podjemno pogodbo oziroma pogodbo o delu skleneta naročnik (klub) in podjemnik (fizična 
oseba, ki bo na klubu opravila določeno delo). S pogodbo se podjemnik zaveže, da bo opravil 
določeno delo, naročnik pa, da bo za to plačal. Za delo preko podjemne pogodbe ni posebnih 
omejite, tako da lahko fizična oseba preko podjemne pogodbe opravlja praktično vsa dela, ki 
so po zakonih Republike Slovenije legalna. Podjemna pogodba je iz vidika davčne obremenitve 
za klub relativno draga, zato priporočamo, da jo uporabljate le v izjemnih primerih, ko plačila 
ne morete izvršiti na kak drug način. Na klubu se preko podjemne pogodbe največkrat 
plačuje zunanje fizične osebe brez statusa študenta oziroma dijaka, za opravljanje del, ki 
jih ne moremo plačati prek avtorske pogodbe (čiščenje prostorov, pomoč pri logistiki na 
klubskem festivalu, delo na informacijski točki…). Podjemno pogodbo lahko podpišemo z 
vsako fizično osebo ne glede na njen status (brezposelen, redno zaposlen, …). Podjemno 
pogodbo morata obe strani obvezno podpisati pred začetkom izvajanja del. 

Podlage za izplačilo podjemnega dela so:

 ■ podpisana pogodba o podjemnem delu;
 ■ v primeru plačila po enoti mere evidenca o opravljenem številu enot mere po 

dnevih;
 ■ v primeru pavšalnega plačila dokazilo o opravljeni storitvi, kot npr. pisni izdelek, ki je 

bil opredeljen v pogodbi o podjemnem delu, objava dogodka na spletni strani kluba, 
objava člankov v časopisih ipd., in utemeljitev višine pavšalnega plačila.

Glede točnih davčnih obremenitev vezanih na podjemno pogodbo se posvetujte z vašim 
računovodjem. Na spletni strani http://racunovodja.com/izracuni/ so ažurirane davčne 
obdavčitve, izračun pa je enostaven (izberete obračun podjemne pogodbe in spodaj pri neto 
znesku zapišite, kolikšen je znesek ter kliknete izračunaj). 

Sponzorska pogodba
Sponzorsko pogodbo uporabljamo v primeru, ko za nek projekt uspemo pridobiti sponzorja. 
Sponzorsko pogodbo lahko pripravi sponzor, lahko pa jo pripravimo tudi mi sami. Sponzorsko 
pogodbo podpišemo pred samim projektom v njej pa poleg zneska sredstev opredelimo 
tudi vse podrobnosti sodelovanja (npr. kdaj bomo objavili sponzorjevo pasico na spletni 
strani, koliko transparentov bo sponzor imel na projektu in podobno). Po končanem projektu 
sponzorju izstavimo račun v dogovorjen znesku.

Donatorska in dotacijska pogodba
Donatorska pogodba se uporablja v primeru prejema donacij; tj. kadar je klub prejemnik 
donacije. Kadar pa klub donira določen znesek uporabimo dotacijsko pogodbo, ki je opredeljena 
z Pravilnikom o namenski in gospodarni rabi sredstev ŠOS. V primeru dotacijske pogodbe 

Glej prilogo: 
Priloga št.11

Glej prilogo: 
Priloga št.10

Glej prilogo: 
Priloga št.12
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se namen donacije natančno opredeli (npr. za projekt zbiranja daril za socialno ogrožene), 
ki mora bit skladen z Zakonom o skupnosti študentov, Študentsko ustavo in Pravilnikom o 
namenski in gospodarni rabi. Nadalje je potrebno spoštovati relevantne določbe Pravilnika 
o namenski in gospodarni rabi sredstev, ki govorijo o dotacijski pogodbi, omogočit vpogled v 
dokumentacijo ter spoštovat temeljna načela.

Potni stroški
Obrazec za povračilo potnih stroškov uporabljamo, ko klubskega aktivista pošljemo na pot 
izven našega kraja za potrebe kluba (npr. svetnika pošljemo na sejo Sveta ŠOLS v Ljubljano). 
Oseba, ki gre na pot, mora obrazec nujno izpolniti pred opravljeno potjo hkrati pa mora 
pridobiti tudi dovoljenje pristojne osebe na klubu (predsednik, blagajnik, …). Obrazec mora biti 
izpolnjen v celoti. Tarifo za kilometer opravljene poti lahko vsak klub določi poljubno, vendar 
pa le ta zakonsko ne sme presegati 0.37 EUR na kilometer. Klubi in Zveza ŠKIS navadno 
uporabljajo precej nižjo, polovično tarifo in sicer 0.17 centov na kilometer. Ko se potni nalog 
zapre (ko ga podpišeta in ožigosata predsednik in blagajnik) je zelo priporočljivo, da se zraven 
pripne še dokazilo o opravljeni poti (vabilo na sestanek, zapisnik sestanka, parkirni listek iz 
kraja sestanka). Denar se na koncu nakaže direktno na TRR aktivista, ki je opravil pot pri tem 
pa se ne obračuna noben davek. 

Izplačila se opravijo na podlagi obračuna potnega naloga s prilogami. Priloge so:

 ■ poročilo o opravljenem potovanju, iz katerega bo razviden namen potovanja, kraj 
potovanja, čas potovanja in povzetek dogovorjenega;

 ■ pri vabljenih dogodkih je obvezna priloga vabilo;
 ■ za obračunane stroške parkirnine parkirni listki;
 ■ za obračunane cestnine potrdila o plačani cestnini;
 ■ za stroške nočitev račun hotela oz. drugega prenočišča.

Obrazec za potne stroške (v prilogi) številčite zaporedno (za leto 2016 začnete z 1/2016). Za 
obračun potnih stroškov lahko uporabljati tudi obrazec, ki ga dobite v papirnici. 

Honorar – obračun ur
Za vse aktiviste, ki na klubu opravljajo plačano delo moramo imeti v arhivu obrazec za obračun 
ur za vsak mesec posebej (to ne velja v primeru da imamo na projektih dogovorjen pavšalni 
znesek honorarja; kakorkoli, v tem primeru je dobro, da oseba vseeno poda vsebinsko mesečno 
poročilo dela). Obrazec mora vsebovati ime in priimek vsakega aktivista ter število ur, ki jih je 
opravil po dnevih s kratkim opisom njegovih aktivnosti. Na koncu seštevek teh ur pomnožimo z 
urno postavko, ki je od kluba do kluba različna. Priporočljivo je, da aktivist v vsako poročilo vpiše 
tudi kratek povzetek aktivnosti, ki jih je opravil v določenem mesecu in njegov plan dela za prihodnji 
mesec. Po potrditvi ur in poročila s strani Upravnega odbora kluba in podpisu predsednika 
oziroma blagajnika se aktivistu izplača honorar. Na izplačilo glej Študentska napotnica. 

Glej prilogo: 
Priloga št. 14

Glej prilogo: 
Priloga št. 13
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AKTI
Akti so osnova za poenoteno, sistematično in urejeno poslovanje na klubu, saj usmerjajo 
vaše delovanje. Poleg statuta oz. temeljnega akta, je dobro, da ima klub tudi pravilnike, ki 
natančneje opredeljujejo posamezna področja delovanja. Zato predlagamo, da ima klub 
vsaj tri pravilnike, poleg temeljnega akta: pravilnik o delovanju dijaške sekcije, volilni 
pravilnik ter pravilnik o finančnem poslovanju. Za vsega izmed pravilnikov smo zapisali 
določila, ki naj bi jih pravilnik vseboval, sam pravilnik pa morate na klubu pripraviti sami, 
saj mora slediti vašemu statutu. Za pomoč pri pripravi pravilnika se lahko obrnete na 
skupino za pravno pomoč Zveze ŠKIS (pravna.pomoc©skis-zveza.si).

Pravilnik o delovanju dijaške sekcije
Andraž Šiler

Pravilnik o dijaški sekciji je na klubu zelo pomemben dokument, saj opredeljuje način in delo 
dijaške sekcije na klubu. Pravilnik o dijaški sekciji naj v členih vsebuje vsaj naslednja določila:

 ■ koliko članov šteje dijaška sekcija (predsednik in koliko članov)
 ■ kako in kdaj potekajo volitve v dijaško sekcijo (tu je smiselno zapisati oziroma 

uporabiti določila volilnega pravilnika, ki velja na klubu);
 ■ katere so naloge dijaške sekcije (dobro je, da imate posebej opredeljene, katere 

so naloge celotne sekcije oz. vseh članov in katere naloge ima predsednik oz. 
posamezni člani);

 ■ kdaj in kako potekajo seje dijaške sekcije (kdo jih skliče, kdo določi dnevni red, 
kolikokrat mesečno potekajo, kako se sprejemajo sklepi, kdo vse je vabljen na sejo, 
kdaj je seja sklepčna, kdo napiše zapisnik ter do kdaj mora biti le ta napisan, …);

 ■ ali člani dijaške sekcije dobijo honorar za svoje delo in če, kako se le-ti določajo.

Za pomoč pri pisanju in pripravi pravilnika o delovanju dijaške sekcije se lahko obrnete tudi 
na skupino za pravno pomoč Zveze ŠKIS na naslov pravna.pomoc@skis-zveza.si.

Volilni pravilnik
Ines Gabriel in Andraž Šiler

Za transparentno izvajanje volitev je pomembno, da ima študentski klub svoj Volilni 
pravilnik, ki je zapisan v skladu z akti kluba. Ker ima vsak klub lastni statut, ki se od kluba 
do kluba razlikuje, spodaj navajamo vsebinske točke, ki bi jih vsak Volilni pravilnik moral 
vsebovati. 
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Kaj mora vsebovati volilni pravilnik za organe kluba?

 ■ določilo, kdo ima pravico kandidirati;
 ■ določilo, kdo ima pravico voliti;
 ■ časovni okvir razpisa volitevin kandidacijskega postopka (usklajeno z Volilnim 

pravilnikom za svetnike Sveta ŠOLS in svetnike Sveta Zveze ŠKIS).
 ■ časovni okvir trajanja kandidacijskega postopka;
 ■ mesto objave kandidacijskega postopka (internetna stran, oglasna deska);
 ■ kaj mora kandidatura vsebovati;
 ■ kam in kako je potrebno poslati kandidaturo;
 ■ kdo zbira kandidature, odpira in vodi evidenco (nadzorna/volilna komisija);
 ■ določilo, kaj se zgodi v primeru nepopolne kandidature (ali so možne dopolnitve ali 

ne);
 ■ kdaj in kje morajo biti objavljene kandidature oz. lista kandidatov;
 ■ možna pritožba ter koliko dni je možno za pritožbo;
 ■ kdo izvede volitve, kdo je lahko v volilni komisiji (izvzemajoč kandidate, ki kandidirajo);
 ■ potek volitev;
 ■ potek predstavitve kandidatov in potek volitev;
 ■ ali so volitve tajne ali javne;
 ■ volilni lističi (žig, navodila za glasovanje);
 ■ kdaj je kandidat izvoljen (absolutna in navadna večina);
 ■ objava in razglasitev rezultatov.

Klubom, ki Volilnega pravilnika nimajo, predlagamo, da se obrnejo na Pravno pomoč 
Zveze ŠKIS, da jim pomaga pri sestavi Volilnega pravilnika, ki bo v skladu z njihovim 
statutom. Klubom, ki pa Volilni pravilnik že imajo, pa predlagamo, da pogledajo, ali njihov 
pravilnik vsebuje vse spodaj omenjene točke in/ali ga dajo v pregled Pravi pomoč Zveze 
ŠKIS.

Finančni pravilnik
Ingrid Molan

Za transparentno in lažje finančno poslovanje je dobro, da ima klub finančni pravilnik, ki 
ureja njegovo poslovanje. Finančni pravilnik mora biti napisan v skladu z akti kluba, hkrati 
pa mora slediti namenski rabi sredstev. Za pregled ustreznosti obstoječega klubskega 
finančnega pravilnika ali sestavo finančnega pravilnika se lahko obrnete na skupino za 
pravno pomoč Zveze ŠKIS (pravna.pomoc@skis-zveza.si).

Kaj mora vsebovati finančno pravilnik?

 ■ Opredelitev, kaj pravilnik ureja;
 ■ ločevanje na varibilne in fiksne stroške ter opredelitev, kaj sodi v kateri del;
 ■ opredelitev do nadomestil, stimulacij, potnih in drugih stroškov;
 ■ kdo je upravičen do izplačila honorarja in pod katerimi pogoji;
 ■ vrste in višina honorarja;
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 ■ pogoji za izplačilo honorarji in način izplačila;
 ■ upravičenost do potnih stroškov; njihova višina in način izplačilo;
 ■ povračilo durgih stroškov;
 ■ sponzorstva in dotacije klubu;
 ■ dotacije kluba drugih organizacijam (njihov namen, upravičenost in 

neupravičenost do dotacij);
 ■ računovodstvo (da ima klub eksterno računovodstvo).

SISTEMATIZACIJA DELA
Staša Jager in Ingrid Molan

Spodaj so opisane delovne naloge in delovni procesi posameznih funkcij, ki se pojavljajo 
na klubu. Zraven njih smo pripisali tudi, kakšni so standardi uspešnosti in predloge za 
izobraževanja.  Pomen dokumenta za sistematizacijo ni v tem, da imate še en dodaten 
dokument, ki se praši na namizju, ampak, da ga uporabljate. Pomaga vam lahko pri 
delegiranju nalog, kot tudi pri nadzorovanju in merjenju vašega uspeha. Zelo učinkovit in v 
pomoč je lahko pri prenosu znanja, kadar se zamenjajo aktivisti, ki opravljajo posamezne 
funkcije, in kadar v ekipo sprejmete nekoga novega. 

Za učinkovit prevzem dela je zelo pomembno, da na začetku postavite novemu aktivistu 
jasna pričakovanja in pri tem vam lahko pomaga podroben opis delovnih nalog, ki jih lahko 
skupaj še bolj podrobno zapišete in poglobite, glede na vaše potrebe. 

Spodaj opisana sistematizacija zajema funkcije, ki so na klubu najpogostejše. Na klubu si 
uredite sistematizacijo glede na svoj klub, vzemite tisto, kar je za vas uporabno in dopolnite. 
Če potrebujete pomoč se lahko obrnete na izobraževanje@skis-zveza.si.

Opredeljeno sistematizacijo lahko zapišete v svoj statut kluba ali pa v poseben dokument 
kot prilogo.

Predsednik
Delovne naloge:

 ■ Skrb za strateški razvoj organizacije;
 ■ skrb za ustvarjanje skupne vizije;
 ■ skrb za analizo potreb lokalnega okolja;
 ■ skrb za komuniciranje strategije, vizije in potreb lokalnega okolja med vsemi izvajalci 

in uporabniki;
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 ■ skrb za vsebinski in finančni letni načrt (že na začetku mandata);
 ■ nadziranje in usmerjanje delovanja aktivnih članov; 
 ■ učinkovito delegiranje dela;
 ■ sklicevanje in vodenje seje (vsaj 1-krat mesečno oz. odvisno od akta kluba), skupščine 

ter priprava potrebnih materialov;
 ■ organizacija delovnih in motivacijskih vikendov s primerno vsebino;
 ■ izbiranje vodij projektov in  časovnega letnega okvira  s pomočjo svoje ekipe (če ni 

v domeni vodij sekcije);
 ■ urejanje splošnih tekočih stvari in porazdelitev nalog med tajnikom in blagajnikom; 
 ■ spremljanje potencialnih uporabnih razpisov, pisanje in arhiviranje (če nima klub 

vodje razpisov);
 ■ pomoč pri projektih; 
 ■ skrb za finančno delovanje društva (pomoč blagajniku); 
 ■ nadzorovanje dela klubskih zavodov, informativnih točk in skrb za njihov napredek 

in delovanje;
 ■ pridobivanje potencialnih aktivnih novih članov skupaj v sodelovanju z ostalimi člani kluba; 
 ■ preučevanje in skrb za doseganje kriterijev pridnostnega sklada – razdelitev nalog, 

upoštevanje rokov; 
 ■ občasni sestanki na občini za usklajen napredek mladih v lokalnem okolju;
 ■ pridobivanje novih partnerjev in vzdrževanje stika z njimi – skupaj z vodjo trženja in 

marketinga; 
 ■ udeleževanje srečanj v okviru Zveza ŠKIS; 
 ■ skrb za učinkovito komunikacijo in reševanje konfliktov v organizacijski ekipi;
 ■ posvečanje časa vzpostavitve in razvoju tima;
 ■ skrb za prenos znanja in mentorstvo organizacijske ekipe;
 ■ podajanje konstruktivne povratne informacije organizacijski ekipi;
 ■ potrditev in podpis računov in pogodb ter vseh uradnih dokumentov.

Standardni uspešnosti: 

 ■ Izpolnitev vizije in strategij kluba;
 ■ vsebinsko polni in uspešni projekti;
 ■ napredek projektov;
 ■ povezana ekipa;
 ■ motivirana ekipa;
 ■ uspešno komuniciranje z lokalnim okoljem in sodelovanje z drugimi organizacijami;
 ■ ugodno finančno stanje;
 ■ zaupanje in osebni napredek članov organizacijske ekipe;
 ■ veliko zvestih projektnih in klubskih partnerjev;
 ■ dobro sodelovanje z občino in lokalnim okoljem.

Predlogi za izobraževanje: 

 ■ Učinkovito vodenje;
 ■ komunikacija, povratna informacija in motivacija;
 ■ učinkovito vodenje sestankov;
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 ■ timsko delo in dinamika skupine;
 ■ reševanje konfliktov;
 ■ facilitacija,
 ■ prenos znanja, coaching in mentorstvo;
 ■ strateško načrtovanje;
 ■ pridobivanje aktivistov;
 ■ mreženje.

Opomba: Nekateri klubi imajo voljeno funkcijo podpredsednika, drugi ne. V kolikor funkcija ni 
voljena, je dobro, da klub na konstitutivni sejo (glej Seje in zapisniki) imenuje za podpredsednika 
nekoga iz Upravnega odbora (običajno tajnik ali blagajnik, ni pa nujno). Podpredsednik v 
odsotnosti predsednika prevzame njegovo funkcijo. V koliko imate podpredsedniško funkcijo 
voljeno, pa lahko pripravite sistematizacijo za njegovo delo (če potrebujete pomoč, se obrnite 
na izobrazevanje@skis-zveza.si). 

Tajnik
Delovne naloge: 

 ■ Pisanje, urejanje in predstavljanje zapisnika na sejah;
 ■ skrb za arhiv zapisnikov; 
 ■ pomoč pri projektih; 
 ■ opravlja inventurni pregled materiala, pohištva in ostalih premičnim kluba vsaj 

enkrat letno;
 ■ skrb za končno arhiviranje projektne in druge dokumentacije (načrt, poročilo, 

evalvacije, strategije, razpisi, pomembni dokumenti, analize delovnih vikendov, …);
 ■ načrtovanje klubskega promocijskega gradiva za aktiviste in člane z vodjo 

marketinga (če ga klub ima); 
 ■ skrb za izdajo publikacij po navodilih pridnostnega sklada Zveze ŠKIS s pomočjo PR 

in marketinga; 
 ■ opravlja inventurni pregled (popis materiala, pohištva in ostalih premičnin kluba) 

vsaj enkrat letno;
 ■ nadomeščanje predsednika v njegovi odsotnosti (v kolikor klub nima podpredsednika 

oz. podpredsednice in je tajnik imenovan za podpredsednika);
 ■ vpis novih članov in skrb za bazo.
 ■ Standardi uspešnosti:
 ■ urejena pisarna in vsa dokumentacija.

Predlogi za izobraževanje: 

 ■ Administracija,
 ■ računovodstvo,
 ■ timsko delo,
 ■ komunikacija in povratna informacija;
 ■ IT – administrativna orodja (Gmail, Drive, Microsoft Office itd.).
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Blagajnik
Delovne naloge: 

 ■ Priprava letnega finančnega načrta s predsednikom na začetku mandata;
 ■ skrb za uresničitev finančnega načrta;
 ■ pisanje mesečnih finančnih poročil in spremljanje mesečnega plana;
 ■ pisanje končnih finančnih letnih poročil na koncu mandata s pomočjo predsednika;
 ■ urejanje blagajniškega dnevnika društva; 
 ■ pomoč pri projektih; 
 ■ dvigovanje denarja na banki in spremljanje stanja v blagajni; 
 ■ vodenje računov in kopij ter arhiviranje v mapo;
 ■ arhiviranje bančnih izpiskov;
 ■ vez med klubom in računovodstvom; 
 ■ poročanje o izrednih izdatkih; 
 ■ pomoč pri izpolnjevanju finančnega del projektnega poročila; 
 ■ uvrščanje računov na ustrezno stroškovno mesto (po projektih);
 ■ nadomeščanje predsednika v njegovi odsotnosti (v kolikor klub nima podpredsednika oz. 

podpredsednice in je blagajnik imenovan za podpredsednika). 

Standardi uspešnosti: 

 ■ Uravnoteženo finančno stanje (razlika med planom in realizacijo);
 ■ transparentno finančno delovanje kluba (mesečno poročanje in poročanje o morebitnih 

odstopanjih).

Predlogi za izobraževanje: 

 ■ Računovodstvo,
 ■ namenska poraba sredstev.

Vodja odnosov z javnostmi
Delovne naloge:

 ■ Komuniciranje z vodjami sekcij in projektov za skupno pripravo komunikacijskega 
načrta (na začetku projekta ali mandata);

 ■ pošiljanje informatorja ali newslettra;
 ■ ažurno priprava in objavljanje novic, dogodkov in drugega na spletni strani;
 ■ urejanje skupine, profila na socialnih omrežjih in dodajanje dogodkov; 
 ■ priprava komunikacijskega načrta;
 ■ pripravljanje in pošiljanje obvestila za medije o aktualnem dogajanju na političnem 

področju, dogodkih, odgovarjanje na morebitna vprašanja medijev in dajanje izjav 
(slednje lahko prenese na vodjo projekta); 
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 ■ na projektu skrb, da se objavi neposredno dogajanje na socialnih omrežjih;
 ■ pripravljanje potrebnega gradiva (publikacije, brošure) o delovanju društva, 

projektih itd.; 
 ■ sodelovanje z lokalnimi časopisi za napovednik in objavo člankov; 
 ■ pomoč pri projektih; 
 ■ vodenje evidence  objav v medijih;
 ■ vodenje adreme vseh PR kontaktov.

Standardi uspešnosti: 

 ■ Urejena in ažurna spletna stran;
 ■ ažurne objave na socialnih omrežjih in komuniciranje z uporabniki;
 ■ čim večje število kakovostnih medijskih objav;
 ■ skrb za ugled kluba v javnosti;
 ■ doseganje kriterijev pridnostnega sklada.

Predlogi za izobraževanje: 

 ■ Odnosi z javnostmi (PR);
 ■ kreativno pisanje;
 ■ učinkovito komuniciranje in povratna informacija;
 ■ javno nastopanje.

Vodja marketinga
Delovne naloge:

 ■ Pravočasna priprava promocijskega materiala pred izvedbo projekta;
 ■ pomoč pri pripravi sponzorskih map za projekte (kaj lahko nudimo medijem, 

sponzorjem);
 ■ priprava novih promocijskih materialov glede vsebine (letak, plakat, transparent, 

brošura, …) in sodelovanje z oblikovalcem;
 ■ komuniciranje s tiskarno in skrb za pravočasno tiskanje materialov;
 ■ priprava marketinških strategij;
 ■ sodelovanje z vodjo trženja in vodjo odnosov z javnostmi;
 ■ skrb za kreativno predstavitev projektov za lažje komuniciranje z javnostjo 

(ključne besede, simboli, kreativni opisi, ki odgovarjajo na potrebe udeležencev);
 ■ oblikovanje idej in koncepta za pridobivanje novih članov v sodelovanju s 

predsednikom;
 ■ skrb za nagrajevanje članov (simbolična darilca);
 ■ kreativen promocijski material in druge predstavitve kluba;
 ■ skrb za klubski promocijski material;
 ■ skrb za klubske članske izkaznice.
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Standardi uspešnosti:

 ■ Dobra zastopanost kluba na lokalni ravni;
 ■ število članov kluba;
 ■ udeležba na projektih. 

Predlogi za izobraževanja:
 ■
 ■ Marketing in trženje;
 ■ učinkovito komuniciranje in povratna informacija.

Vodja trženja

Delovne naloge: 

 ■ Sodelovanje z vodjami projektov pri oblikovanji sponzorskih map;
 ■ dobro poznavanje projektov, ki jih trži;
 ■ dobro poznavanje podjetij in drugih organizacij v lokalnem okolju;
 ■ priprava strukturiranih sponzorskih map – pravočasno pred projektom;
 ■ posredovanje sponzorskih map primernim organizacijam za sponzorstvo;
 ■ vzpostavitev stikov s partnerji po posredovanju sponzorske mape;
 ■ vzdrževanje stikov s partnerji;
 ■ oblikovanje sponzorskih pogodb in skrb za izpolnitev dolžnosti;
 ■ skrb za partnerska darila.

Standardni uspešnosti: 

 ■ Pridobitev veliko novih partnerjev in sponzorjev;
 ■ učinkovito komuniciranje s partnerji;
 ■ vzpostavitev lojalnega odnosa s partnerji;
 ■ pridobitev visokega finančnega deleža in kompenzacij s partnerji  (vsaj 30% 

vrednosti projekta);
 ■ vzdrževanje partnerstev;
 ■ doseganje kriterija Pridnostnega sklada o pridobivanja sredstev iz drugih virov.

 Predlogi za izobraževanje: 

 ■ Pridobivanje sredstev iz drugih virov;
 ■ učinkovito komuniciranje;
 ■ asertivna komunikacija;
 ■ usvajanje projektne dokumentacije;
 ■ trženje in komunikacija s partnerji;
 ■ javno nastopanje;
 ■ mreženje.
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Svetnik

Delovne naloge: 

 ■ Komunikacija  med klubom in Zvezo ŠKIS ter med regijo in klubom; 
 ■ redno udeleževanje na sestankih regij, sej in skupščin sveta ŠOLS; 
 ■ preučevanje aktualne tematike študentskega organiziranja in poročanje o tem na 

sejah klubah; 
 ■ poročanje o aktualnih zadevah na Zvezi ŠKIS na seji kluba; 
 ■ posredovanje obvestil Zveze ŠKIS, ki prihajajo po e-mailu, aktivistom kluba 

(prenašanje informacij). 

Standardi uspešnosti: 

 ■ Klub ima vse informacije o dogajanju na nacionalni ravni;
 ■ udeleževanje in sodelovanje na sejah in skupščinah Sveta ŠOLS;
 ■ redna komunikacija z drugimi svetniki in Zvezo ŠKIS;
 ■ izpolnjevanje kriterija za Pridnostni sklad (prisotnost svetnika).

Vodja projekta

Delovne naloge: 

 ■ Izbiranje ekipe članov, ki bo sodelovala na projektu;
 ■ organiziranje vzpostavitve projektnega tima: postavljanje ciljev, pričakovanj, 

skupnih pravil in vlog projektnega tima;
 ■ pravočasno pripraviti projektni načrt in ga dati v potrditev upravnemu odboru; 
 ■ skrb za realizacijo projektnega načrta in poročanje svojih morebitnih težav in 

doseženih ciljev načrta vodji sekcije;
 ■ sklicevanje in vodenje sestankov za tiste, ki delajo na projektu; 
 ■ skrb, da delo in komunikacija med člani teče gladko; 
 ■ skrb za pravočasno prijavo na razpise; 
 ■ skrb, da vsi člani projektne ekipe opravljajo svoje delo in poznavanje njihovega 

delovanja (vodja programa, vodja logistike, vodja tehnike, vodja marketinga/
trženje, vodja razpisov vodja PR, … );

 ■ po končani izvedbi projekta priprava projektnega poročila in evalvacije s svojo 
ekipo, ki ga sprejme upravni odbor;

 ■ skrb, da MED in PO končanem projektu ekipa izpolnjuje vse svoje finančne in druge 
obveznosti (sponzorske, dotacijske, … );

 ■ skrb za arhiv delnih in končnih načrtov, poročil in evalvacij (in ostalih pomembnih 
dokumentov).



Škisopedija
Priročnik za delovanje na študentskem klubu

sIstEmAtIZACIjA dELA

  31  

Za projekte, ki so daljši in kompleksnejši še dodatno:

 ■ Skrb za popis materiala (promocijskega materiala, kart, …);
 ■ pisanje delnih vsebinskih in finančnih poročil (predstavitev na sejah);
 ■ naročanje novega materiala.

Standardi uspešnosti: 

 ■ Uspešno izvedeni projekti;
 ■ zadovoljni projektni partnerji;
 ■ motivirana in povezana projektna ekipa;
 ■ opazni napredki pri izvedenih projektih;
 ■ zaupanje in sodelovanje med projektno ekipo;
 ■ zadovoljni udeleženci projekta (povratna informacija);
 ■ zadovoljno lokalno okolje (povratna informacija);
 ■ projekt je finančno uspešen in ne ogroža splošnega finančnega stanja kluba;
 ■ urejena projektna dokumentacija;

Predlogi za izobraževanje:

 ■ Projektno vodenje (celotni cikel);
 ■ komunikacija, povratna informacija in motivacija;
 ■ timsko delo in dinamika skupine;
 ■ administracija.

Vodja sekcije/odbora/resorja
Delovne naloge: 

 ■ Pridobitev kompetentne in motivirane ekipe za področje sekcije;
 ■ spremljati spremembe in novosti na tem področju in o tem obveščanje na sejah;
 ■ zbiranje sprememb, novosti, dogodkov na tem področju in pravočasno
 ■ pošiljanje vseh informacij vodji odnosov z javnostmi, da objavi na spletni strani, 

facebooku, medijem itd.;
 ■ skrb za izbiranje konceptualno zanimivih projektov za svoje področje 
 ■ in izbiranje vodij s pomočjo svoje ekipe (običajno na začetku mandata);
 ■ skrb za nadaljevanje in nadgradnjo obstoječih projektov ter oblikovanje novih; 
 ■ sklic in učinkovito vodenje sestankov svoje ekipe;
 ■ poročanje o delovanju sekcije na seji kluba; 
 ■ prenos znanja med člani ekipe;
 ■ mentoriranje novih članov in spremljanje njihovega napredka;
 ■ v zadnjih mesecih pred iztekom mandata skrb za primerno osebo, ki bo njegovo 

delo nadaljevala in prenos znanja na naslednika. 
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Standardi uspešnosti: 

 ■ Uspešno delovanje sekcije;
 ■ napredek sekcije skozi čas;
 ■ sekcija je motivirana;
 ■ uspešno izvedeni projekti sekcije;
 ■ učinkovita komunikacija z drugimi člani sekcij in upravnega odbora;
 ■ uspešen zunanji izgled projektov. 

Predlogi za izobraževanje: 

 ■ Timsko delo in dinamika skupine,
 ■ vodenje,
 ■ komunikacija in povratna informacija, motivacija;
 ■ vodenje učinkovitih sestankov;
 ■ prenos znanja, coaching in mentorstvo;
 ■ pridobivanje aktivistov.

Aktivni član/aktivist kluba

Delovne naloge: 

 ■ Poznavanje vsebine klubskega temeljnega akta; 
 ■ poznavanje vsebine ostalih pomembnih dokumentov in seznanjenje s študentskim 

organiziranjem; npr. Zakon o društvih, Študentska ustava, Pravilnik o delitvi 
sredstev ŠOLS, Poslovnik Sveta ŠOLS itd.;

 ■ redna udeležba sej in skupščin ter aktivno sodelovanje na le-teh; 
 ■ v primeru opravičljive odsotnosti, obvestilo predsedniku vsaj 3 dni pred sejo; 
 ■ spremljanje in odzivnost na e-mailu in telefonu;
 ■ spremljanje spletne strani in komentiranje odgovorni osebi (daje ideje, popravke); 
 ■ spremljanje facebook skupine, dogodkov in komentiranje, dodajanje vsebine in 

vabilo prijateljem. 

Standardi uspešnosti: 

 ■ Uspešno zaključeni projekti;
 ■ točnost opravljanja dogovorjenih nalog;
 ■ povezanost z drugimi člani ekipe;
 ■ napredek pri izvajanju projektov;
 ■ uspešno komuniciranje s svojim lokalnim okoljem.
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Predlogi za izobraževanje: 

 ■ Timsko delo in dinamika skupine;
 ■ administrativna izobraževanja in specifična izobraževanja na Zvezi ŠKIS o 

študentskem organiziranju;
 ■ komunikacija in povratna informacija, motivacija
 ■ projektno vodenje.

Vodja informacijske točke
Delovne naloge: 

 ■ Delo na delovnem mestu, kjer se vsakodnevno (oz. glede na uradne ure kluba) 
opravlja storitve, ki jih nudi info točka; 

 ■ vestno upravlja s financami in po potrebi vodi blagajniški dnevnik;
 ■ skrbi za zalogo materiala in jo beleži;
 ■ skrbi za morebitne želene podatke aktivnim članom in po potrebi pomoč pri 

administrativnih delih projektov; 
 ■ skrb za bazo članov; 
 ■ udeležba se sejah društva; 
 ■ skrbi za aparature (npr. kavomat) na informacijski točki in/ali klubu; 
 ■ informiranje (javljanje na telefon); 
 ■ pregled e-mailov (upravljanje z info e-mailom kluba); 
 ■ upravljanje pisarniških storitev; 
 ■ urejanje zunanjih reklamnih tabel in panojev; 
 ■ vpisovanje prejete pošte; 
 ■ redno čiščenje točke; 
 ■ kontakt s predsednikom; 
 ■ priprava dnevih in mesečnih obračunov.

Standardi uspešnosti:

 ■ učinkovito opravljanje funkcije;
 ■ urejena administracija;
 ■ učinkovit pretok informacij;
 ■ točnost/pravočasnost (oddajanja dokumentacije na rok).

 
Predlogi za izobraževanje:

 ■ Administracija,
 ■ računovodstvo,
 ■ komunikacija in povratna informacija;
 ■ IT – administrativna orodja (Gmail, Drive, Microsoft Office itd.).



Škisopedija
Priročnik za delovanje na študentskem klubu

sIstEmAtIZACIjA dELA

  34   

Vodja oblikovanja

Delovne naloge:

 ■ Pripravljanje oblikovnega gradiva za projekte in potrebne spremembe – plakati, 
letaki, obvestila, pasice itd. ter skrb, da so končane v določenem roku;

 ■ urejanje arhiva oblikovanih izdelkov; 
 ■ pomoč pri projektih; 
 ■ urejanje spletne strani. 

Vodja fotografiranja
Delovne naloge:

 ■ Skrb, da so vsi projekti kluba dokumentirani s fotografijami; 
 ■ na dogodku fotografiranje transparentov/promocijskega materiala; 
 ■ slikanje vzdušja, kot tudi posameznikov (v parih, skupinah); 
 ■ urejanje in objava slik na spletni strani že naslednji dan po dogodku  v navezavi u 

vodjo PR/marketinga; 
 ■ skrb za brezhibno delovanje opreme; 
 ■ sistematičnost pri nalaganju slik v mape; 
 ■ izbira nekaj slik za objavo v medijih in že drugi dan posredovanje do vodje PR; 
 ■ urejanje arhiva slik; 
 ■ pomoč pri projektih. 

Standardi uspešnosti: 

 ■ Raznovrstni albumi slik;
 ■ izpopolnjen arhiv dogodkov;
 ■ ažurna objava slik na spletni strani in socialnih omrežjih;
 ■ umetniški pristop.
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Številka projekta

                     

Projektna dokumentacija 
P r o j e k t n i   n a č r t

Naziv projekta

Odprtje  projekta

Pričetek  projekta

Zaključek projekta

Zaprtje projekta

Trajanje projekta

Vodja projekta

Telefonska številka

Elektronska pošta

Upravni odbor kluba

Datum sprejema
Predsednik

Seja

Vsebina

 

logotip kluba

PRILOGA ŠT.1: Projektni načrt



Namen projekta 
(kaj želimo doseči 
s projektom)

Cilji projekta (katere 
cilje smo si pri 
projektu zastavili –
doseženi cilji bodo 
nato odraz uspešnosti 
projekta)

Pomen projekta za 
klub

Opis projekta
(časovni okvir in 
lokacija, vsebina, 
program in dogajanje, 
ostalo)

Operativni načrt 
izvedbe

Aktivnosti, ki  
sestavljajo projekt

Kdaj Kdo Kaj Kako Opombe

Drugo

Vodja projekta

PRILOGA ŠT.1: Projektni načrt



Vodja projekta

Reference vodje 
projekta

Projektni sodelavci

Ime in priimek Naloge Telefon in elektronska pošta

1

2

3

4

5

Evalvacija

Evalvacija pred začetkom projekta na podlagi prejšnjega projektnega poročila:

Izboljšave ali 
spremembe 
projekta na
podlagi prejšnjega 
poročila 

PRILOGA ŠT.1: Projektni načrt



Finančna 
konstrukcija

prihodki opis bruto znesek

pokritje s strani kluba

vložki sponzorjev
kotizacije

drugi prihodki

prihodki skupaj 0,00

odhodki opis bruto znesek

najemnine

stroški gostinskih storitev, reprezentanca

stroški varovanja

stroški oblikovanja

stroški tiska

stroški reklame in plakatiranja

stroški storitev - skupaj 0,00

avtorski honorarji

študentske napotnice

računi (izvajalci)
ostalo (mobitel, ostali stroški)

stroški dela - skupaj 0,00

odhodki skupaj 0,00

PRILOGA ŠT.1: Projektni načrt



Številka projekta

                     

Projektna dokumentacija 
P r o j e k t n o    p o r o č i l o

Naziv projekta

Odprtje  projekta

Pričetek  projekta

Zaključek projekta

Zaprtje projekta

Trajanje projekta

Vodja projekta

Telefonska številka

Elektronska pošta

Upravni odbor kluba

Datum sprejema
Predsednik

Seja

logotip kluba

PRILOGA ŠT.2: Projektno poročilo



Analiza vsebine Primerjava glede na načrt

Analiza uresničitve 
zastavljenega namena 
in ciljev projekta

Analiza uspešnosti 
metod za doseganje
in preverjanje ciljev

Analiza evalvacijskih
vprašalnikov

Analiza terminskega
plana in 
aktivnosti/programa

PRILOGA ŠT.2: Projektno poročilo



Analiza dela 
projektne 
ekipe (odzivnost, 
opravljeno delo)

Analiza/vrednotenje 
financ (odstopanje 
končnega finančnega 
poročila od finančne 
konstrukcije in razlogi 
za to)

Drugo (predlogi za 
izboljšave)

Medijska 
prepoznavnost

PRILOGA ŠT.2: Projektno poročilo



Uporabljeni 
komunikacijski 
kanali

Mediji, ki so 
poročali o projektu

Vodja projekta

Vodja projekta

Projektni sodelavci

Ime in priimek Naloge Telefon in elektronska pošta

1

2

PRILOGA ŠT.2: Projektno poročilo



3

4

5

Realizirana finančna konstrukcija

prihodki opis bruto znesek

pokritje s strani kluba

vložki sponzorjev
kotizacije

drugi prihodki

prihodki skupaj 0,00

odhodki opis bruto znesek

najemnine

stroški gostinskih storitev, reprezentanca

stroški varovanja

stroški oblikovanja

stroški tiska

stroški reklame in plakatiranja

stroški storitev - skupaj 0,00

računi (izvajalci)
avtoske pogodbe

študentske napotnice

stroški po pogodbi o delu

ostalo (mobitel, ostali stroški)

stroški dela - skupaj 0,00

odhodki skupaj 0,00

PRILOGA ŠT.2: Projektno poročilo



PRILOGA ŠT.2: Projektno poročilo

Kontakti sodelujočih oseb, organizacij, podjetij (telefonske številke, elektronska pošta; 
vključi tudi splošne pripombe, priporočila glede posameznih akterjev, cene najemov, ipd.)

•

Prednosti, slabosti, popravki za naslednje leto

PREDNOSTI

•

SLABOSTI

•

KAJ BI SPREMENILI NASLEDNJIČ

•

KAJ BI NASLEDNJIČ NAREDILI ISTO/OHRANILI

•

Drugi komentarji:



 

Logotip kluba 
 
Naslov kluba                                                                                               Datum:  
                                                                                                                     Začetek seje: 
                                                                                                                     Konec seje:    
 

Naslov zapisnika (npr. Zapisnik 3. redne seje Upravnega odbora) 
 
(kraj kjer je seja potekala; npr. sejna soba kluba, naslov) 
 
Prisotni člani Upravnega odbora kluba: (naštejemo) 
 
Manjkajoči člani Upravnega odbora kluba: (naštejmo) 
 
Ostali prisotni: (napišemo še vse ostale prisotne na seji) 
 

Gradiva: 

 
 (Po alinejah napišemo vsa gradiva, ki so bila članom upravnega odbora poslana pred sejo.) 

 
 

Predlog dnevnega reda 
 
 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika (prejšnje seje; napišemo, katere seje; npr. 2. redne seje Upravnega 

odbora) 
3. Odprtje projektov 
4. Zaprtje projektov 
5. Poročilo delovanja sekcij 
6. Poročilo o delovanju Zveze ŠKIS 
7. Razno 

 
AD1. Potrditev dnevnega reda 
 
Predsedujoči je vse prisotne pozdravil in predlagal dnevni red. Na predlagani dnevni red ni bilo 
pripomb.  
 
Glasovanje: Predsedujoči je dal na glasovanje predlog, da se potrdi predlog dnevnega reda. 
 
ZA:    PROTI:   VZDRŽANI:  
 
SKLEP 1: 
 
»Upravni odbor kluba potrjuje predlog dnevnega reda  __. redne seje: 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika (prejšnje seje; napišemo, katere seje; npr. 2. redne seje Upravnega 

odbora) 
3. Odprtje projektov 
4. Zaprtje projektov 
5. Poročilo delovanja sekcij 
6. Poročilo o delovanju Zveze ŠKIS 
7. Razno 

 
 
 
AD2. Potrditev zapisnika ____. redne seje 

PRILOGA ŠT.3: Zapisnik



 

 
Napišemo razpravo in sklep. 
 
Glasovanje: Predsedujoči je dal na glasovanje predlog, da se potrdi predlog dnevnega reda. 
 
ZA:    PROTI:   VZDRŽANI:  
 
SKLEP 2: 
 
»Upravni odbor kluba potrjuje zapisnik ____. redne seje.« 
 
 
AD3.  
 
 
Zapišemo vso razpravo in sklepe. Če se kdo seje udeleži naknadno ali iz nje gre pred koncem to 
označimo. 
 

Prihod Janez Novak  19:20 
 

AD4. 

 
Napišemo vso razpravo in sklepe 
 
AD5. 

 

Napišemo vso razpravo in sklepe 
 
AD6. 
 
Napišemo vso razpravo in sklepe 
   
 AD7. Razno 

 
Pod točko Razno ni bilo razprave. 
 
Ob 21:42 je predsedujoči sejo zaključil in zbrane pozdravil do naslednjič. 
 
 
Zapisnik potrjuje: Zapisnik zapisal: 

[ime in priimek predsednika, predsednik kluba] [ime in priimek, tajnik] 

 

PRILOGA ŠT.3: Zapisnik



 
 

[klub] 
[naslov] 
[pošta] 
 
[ime podporne organizacije] 
[naslov] 
[pošta] 
 

[kraj], [datum] 
 
 
 
ZADEVA: Podporno pismo 
 
 
 
Spodaj podpisani, [ime in priimek zakonitega zastopnika podporne organizacije], [funkcija], 
potrjujem, da smo v koledarskem letu [leto] s/z [ime kluba] sodelovali pri naslednjem 
projektu: 
 
Naziv projekta: [ime projekta] 
Datum izvedbe projekta: [datum] 
 
Opis projekta: [vsebina projekta] 
 
Narava sodelovanja: [za kakšno obliko podpore je šlo] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[ime podporne organizacije] [ime kluba] 
[ime in priimek zakonitega zastopnika, funkcija] [ime in priimek predsednika, funkcija] 
[žig in podpis] [žig in podpis] 

logotip kluba 

PRILOGA ŠT.4: Podporno pismo
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PRILOGA ŠT.5: Obrazec za št. vodij projektov in projektno dokumentacijo



OSNOVNI PODATKI O ORGANIZACIJSKI OBLIKI ŠOS

Naziv

Naslov oz. sedež

E-pošta

Telefon

Spletna stran

Matična številka

Davčna številka DA NE

Številka transakcijskega računa

Ime banke

Tip organizacije 

(društvo, zveza društev, 
študentska organizacija)

Ime in priimek, funkcija

Telefon

E-pošta

Status (študent, dijak, zaposlen ipd.)

Podpis odgovorne osebe (zakoniti zastopnik): Žig:

PODATKI O ODGOVORNI OSEBI

Obrazec za letno poročanje o namenski in gospodarni rabi sredstev ŠOS

Zavezanec za DDV 

PRILOGA ŠT.5: Obrazec za letno poročanje ŠOS (finančni del)



1 PRIHODKI OD DEJAVNOSTI

Prihodki v letu 2013 Valuta Delež [%]
Dotacije EUR

Dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev EUR

Dotacije fundacij, skladov in ustanov EUR

Donacije pravnih in fizičnih oseb EUR

Prihodki s strani Študentske organizacije Slovenije EUR

Dotacije občin EUR

Članarine in prispevki članov EUR

Prihodki, ki jih društvo doseže s prodajo proizvodov, 
blaga, materiala in storitev

EUR

Drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki (subvencije, 
dotacije, regresi, kompenzacije, premije ipd.)

EUR

Prevrednotovalni poslovni prihodki od prodaje opredmetenih 
osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev

EUR

Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki EUR

Prihodki iz odpisov poslovnih obveznosti EUR

Prihodki iz najemnin EUR

Drugi prihodki EUR

Skupaj vsi prihodki 0,00 EUR

2 STROŠKI

Višina vseh stroškov v letu 2013 Valuta Delež [%]
2.1 Stroški materiala, blaga in proizvodov EUR

Stroški materiala EUR

Stroški materiala – nabava vstopnic in kart EUR

Stroški materiala – projekti hrana in pijača EUR

Stroški porabljene embalaže EUR

Odpisi drobnega inventarja EUR

Stroški energije EUR

Stroški za nakup strokovne literature EUR

Stroški pisarniškega materiala in podobni EUR

Stroški prodanih zalog blaga EUR

Drugi stroški materiala, blaga in proizvodov EUR

Višina vseh stroškov v letu 2013 Valuta Delež [%]
2.2 Stroški storitev 0,00 EUR

Stroški vseh vrst storitev pri ustvarjanju proizvodov in 
opravljanju storitev

EUR

Stroški tiskarskih storitev EUR

Stroški transportnih storitev in storitev v zvezi z vzdrževanjem EUR

Najemnine EUR

Povračila stroškov zaposlenim v zvezi z delom EUR

Kilometrina EUR

Stroški plačilnega prometa in bančnih storitev EUR

Zavarovalne premije EUR

Stroški intelektualnih in osebnih storitev EUR

Stroški računovodstva EUR

Stroški odvetniških storitev EUR

Stroški sejmov EUR

Stroški reklame EUR

Stroški reprezentance EUR

Stroški podjemnih pogodb EUR

Stroški po pogodbah o avtorskem delu EUR

Stroški storitev na podlagi drugih pravnih razmerij s fizičnimi 
osebami, razen na podlagi delovnega razmerja

EUR

Stroški študentskega dela EUR

Stroški organov uporabnika, ločeni glede na organ 
upravljanja oz. nadzora

EUR

Potni stroški organov upravljanja oz. nadzora, 
ločeni glede na organ

EUR

Stroški telefona EUR

Drugi stroški storitev EUR

Višina vseh stroškov v letu 2013 Valuta Delež [%]
2.3 Dotacije drugim pravnim osebam 0,00 EUR

Dotacije pravnim osebam v 100% lasti EUR

Dotacije pravnim osebam v solastništvu EUR

Dotacije drugim pravnim osebam EUR

Višina vseh stroškov v letu 2013 Valuta Delež [%]
2.4 Stroški dela EUR

Višina vseh stroškov v letu 2013 Valuta Delež [%]
2.5 Stroški amortizacije EUR

Višina vseh stroškov v letu 2013 Valuta Delež [%]
2.6 Drugi stroški, ki jih niste razporedili v nobeno izmed kategorij EUR

[ vpiši morebitne preostale stroške ] EUR

[ vpiši morebitne preostale stroške ] EUR

[ vpiši morebitne preostale stroške ] EUR

Skupaj vsi stroški 0,00 EUR

Finančni del letnega poročila ŠOS

PRILOGA ŠT.5: Obrazec za letno poročanje ŠOS (finančni del)



1 PRIHODKI OD DEJAVNOSTI

Prihodki v letu 2013 Valuta Delež [%]
Dotacije EUR

Dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev EUR

Dotacije fundacij, skladov in ustanov EUR

Donacije pravnih in fizičnih oseb EUR

Prihodki s strani Študentske organizacije Slovenije EUR

Dotacije občin EUR

Članarine in prispevki članov EUR

Prihodki, ki jih društvo doseže s prodajo proizvodov, 
blaga, materiala in storitev

EUR

Drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki (subvencije, 
dotacije, regresi, kompenzacije, premije ipd.)

EUR

Prevrednotovalni poslovni prihodki od prodaje opredmetenih 
osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev

EUR

Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki EUR

Prihodki iz odpisov poslovnih obveznosti EUR

Prihodki iz najemnin EUR

Drugi prihodki EUR

Skupaj vsi prihodki 0,00 EUR

2 STROŠKI

Višina vseh stroškov v letu 2013 Valuta Delež [%]
2.1 Stroški materiala, blaga in proizvodov EUR

Stroški materiala EUR

Stroški materiala – nabava vstopnic in kart EUR

Stroški materiala – projekti hrana in pijača EUR

Stroški porabljene embalaže EUR

Odpisi drobnega inventarja EUR

Stroški energije EUR

Stroški za nakup strokovne literature EUR

Stroški pisarniškega materiala in podobni EUR

Stroški prodanih zalog blaga EUR

Drugi stroški materiala, blaga in proizvodov EUR

Višina vseh stroškov v letu 2013 Valuta Delež [%]
2.2 Stroški storitev 0,00 EUR

Stroški vseh vrst storitev pri ustvarjanju proizvodov in 
opravljanju storitev

EUR

Stroški tiskarskih storitev EUR

Stroški transportnih storitev in storitev v zvezi z vzdrževanjem EUR

Najemnine EUR

Povračila stroškov zaposlenim v zvezi z delom EUR

Kilometrina EUR

Stroški plačilnega prometa in bančnih storitev EUR

Zavarovalne premije EUR

Stroški intelektualnih in osebnih storitev EUR

Stroški računovodstva EUR

Stroški odvetniških storitev EUR

Stroški sejmov EUR

Stroški reklame EUR

Stroški reprezentance EUR

Stroški podjemnih pogodb EUR

Stroški po pogodbah o avtorskem delu EUR

Stroški storitev na podlagi drugih pravnih razmerij s fizičnimi 
osebami, razen na podlagi delovnega razmerja

EUR

Stroški študentskega dela EUR

Stroški organov uporabnika, ločeni glede na organ 
upravljanja oz. nadzora

EUR

Potni stroški organov upravljanja oz. nadzora, 
ločeni glede na organ

EUR

Stroški telefona EUR

Drugi stroški storitev EUR

Višina vseh stroškov v letu 2013 Valuta Delež [%]
2.3 Dotacije drugim pravnim osebam 0,00 EUR

Dotacije pravnim osebam v 100% lasti EUR

Dotacije pravnim osebam v solastništvu EUR

Dotacije drugim pravnim osebam EUR

Višina vseh stroškov v letu 2013 Valuta Delež [%]
2.4 Stroški dela EUR

Višina vseh stroškov v letu 2013 Valuta Delež [%]
2.5 Stroški amortizacije EUR

Višina vseh stroškov v letu 2013 Valuta Delež [%]
2.6 Drugi stroški, ki jih niste razporedili v nobeno izmed kategorij EUR

[ vpiši morebitne preostale stroške ] EUR

[ vpiši morebitne preostale stroške ] EUR

[ vpiši morebitne preostale stroške ] EUR

Skupaj vsi stroški 0,00 EUR

Delovanje in zastopanje študentov

Poročilo o porabi sredstev, ki so bila porabljena za posamezen namen, kot ga opredeljuje prvi odstavek 9. člena 
Pravilnika o namenski in gospodarni rabi sredstev ŠOS.

PRILOGA ŠT.5: Obrazec za letno poročanje ŠOS (finančni del)



1 PRIHODKI OD DEJAVNOSTI

Prihodki v letu 2013 Valuta Delež [%]

Dotacije EUR

Dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev EUR

Dotacije fundacij, skladov in ustanov EUR

Donacije pravnih in fizičnih oseb EUR

Prihodki s strani Študentske organizacije Slovenije EUR

Dotacije občin EUR

Članarine in prispevki članov EUR

Prihodki, ki jih društvo doseže s prodajo proizvodov, 
blaga, materiala in storitev

EUR

Drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki (subvencije, 
dotacije, regresi, kompenzacije, premije ipd.)

EUR

Prevrednotovalni poslovni prihodki od prodaje opredmetenih 
osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev

EUR

Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki EUR

Prihodki iz odpisov poslovnih obveznosti EUR

Prihodki iz najemnin EUR

Drugi prihodki EUR

Skupaj vsi prihodki 0,00 EUR

2 STROŠKI

Višina vseh stroškov v letu 2013 Valuta Delež [%]

2.1 Stroški materiala, blaga in proizvodov EUR

Stroški materiala EUR

Stroški materiala – nabava vstopnic in kart EUR

Stroški materiala – projekti hrana in pijača EUR

Stroški porabljene embalaže EUR

Odpisi drobnega inventarja EUR

Stroški energije EUR

Stroški za nakup strokovne literature EUR

Stroški pisarniškega materiala in podobni EUR

Stroški prodanih zalog blaga EUR

Drugi stroški materiala, blaga in proizvodov EUR

Višina vseh stroškov v letu 2013 Valuta Delež [%]

2.2 Stroški storitev 0,00 EUR

Stroški vseh vrst storitev pri ustvarjanju proizvodov in 
opravljanju storitev

EUR

Stroški tiskarskih storitev EUR

Stroški transportnih storitev in storitev v zvezi z vzdrževanjem EUR

Najemnine EUR

Povračila stroškov zaposlenim v zvezi z delom EUR

Kilometrina EUR

Stroški plačilnega prometa in bančnih storitev EUR

Zavarovalne premije EUR

Stroški intelektualnih in osebnih storitev EUR

Stroški računovodstva EUR

Stroški odvetniških storitev EUR

Stroški sejmov EUR

Stroški reklame EUR

Stroški reprezentance EUR

Stroški podjemnih pogodb EUR

Stroški po pogodbah o avtorskem delu EUR

Stroški storitev na podlagi drugih pravnih razmerij s fizičnimi 
osebami, razen na podlagi delovnega razmerja

EUR

Stroški študentskega dela EUR

Stroški organov uporabnika, ločeni glede na organ 
upravljanja oz. nadzora

EUR

Potni stroški organov upravljanja oz. nadzora, 
ločeni glede na organ

EUR

Stroški telefona EUR

Drugi stroški storitev EUR

Višina vseh stroškov v letu 2013 Valuta Delež [%]

2.3 Dotacije drugim pravnim osebam 0,00 EUR

Dotacije pravnim osebam v 100% lasti EUR

Dotacije pravnim osebam v solastništvu EUR

Dotacije drugim pravnim osebam EUR

Višina vseh stroškov v letu 2013 Valuta Delež [%]

2.4 Stroški dela EUR

Višina vseh stroškov v letu 2013 Valuta Delež [%]

2.5 Stroški amortizacije EUR

Višina vseh stroškov v letu 2013 Valuta Delež [%]

2.6 Drugi stroški, ki jih niste razporedili v nobeno izmed kategorij EUR

[ vpiši morebitne preostale stroške ] EUR

[ vpiši morebitne preostale stroške ] EUR

[ vpiši morebitne preostale stroške ] EUR

Skupaj vsi stroški 0,00 EUR

Vsi projekti

PRILOGA ŠT.5: Obrazec za letno poročanje ŠOS (finančni del)



PRILOGA FINANČNEGA DELA POROČILA  

(1) Bilanca stanja na dan 31. 12. 2013 

 

PRILOGA FINANČNEGA DELA POROČILA 

(2) Izkaz poslovnega uspeha (oziroma izkaz prihodkov in odhodkov za obdobje 1. 1. do 

31. 12. 2013) 

 
 

PRILOGA ŠT.7: Obrazec za letno poročanje ŠOS (vsebinski del)



PRILOGA ŠT.7: Obrazec za letno poročanje ŠOS (vsebinski del)

 

VSEBINSKI DEL LETNEGA POROČILA ŠOS 

Opis delovanja neposrednega prejemnika sredstev: 

 



POSEBNA POROČILA 

 

Poročilo o dotacijah: 

Zap. 

št. Dotacija Prejemnik dotacije Višina nakazila 

1. 
   

2. 
   

3. 
   

4. 
   

5. 
   

6. 
   

7. 
   

8. 
   

9. 
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PRILOGA ŠT.7: Obrazec za letno poročanje ŠOS (vsebinski del)

 

Poročilo o financiranih oz. sofinanciranih dejavnostih drugih pravnih oseb, ki po 

Pravilniku o namenski in gospodarni rabi sredstev ŠOS štejejo za posredne 
porabnike: 

Zap. 

št. 
Financirana oz. 

sofinancirana dejavnost 

Pravna oseba  

(posredni porabnik) 
Višina sredstev 

1. 
   

2. 
   

3. 
   

4. 
   

5. 
   

6. 
   

7. 
   

8. 
   

9. 
   

 



 

Poročilo o nakazilih tretjim osebam, v kolikor ta nakazila v skupnem letnem znesku 

predstavljajo 20 % vseh sredstev neposrednega porabnika v obdobju, na katerega se 

nanaša poročilo: 
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PRILOGA ŠT.7: Obrazec za letno poročanje ŠOS (vsebinski del)

 

Poročilo o neporabljenih sredstvih, ki vsebujejo višino neporabljenih sredstev: 

 

 



PROJEKTI 

 

Podatki o posameznih projektih: 

IME PROJEKTA  

ŠTEVILO UDELEŽENCEV  

TRAJANJE PROJEKTA  

VIŠINA SREDSTEV, PORABLJENIH 

ZA IZVEDBO PROJEKTA 
 

NOSILEC PROJEKTA  

(v kolikor je bil nosilec posredni 

prejemnik sredstev) 

 

 

IME PROJEKTA  

ŠTEVILO UDELEŽENCEV  

TRAJANJE PROJEKTA  

VIŠINA SREDSTEV, PORABLJENIH 

ZA IZVEDBO PROJEKTA 
 

NOSILEC PROJEKTA  

(v kolikor je bil nosilec posredni 

prejemnik sredstev) 

 

 

IME PROJEKTA  

ŠTEVILO UDELEŽENCEV  

TRAJANJE PROJEKTA  

VIŠINA SREDSTEV, PORABLJENIH 

ZA IZVEDBO PROJEKTA 
 

NOSILEC PROJEKTA  

(v kolikor je bil nosilec posredni 

prejemnik sredstev) 

 

 

IME PROJEKTA  

ŠTEVILO UDELEŽENCEV  

TRAJANJE PROJEKTA  

VIŠINA SREDSTEV, PORABLJENIH 

ZA IZVEDBO PROJEKTA 
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NOSILEC PROJEKTA  

(v kolikor je bil nosilec posredni 

prejemnik sredstev) 

 

 

IME PROJEKTA  

ŠTEVILO UDELEŽENCEV  

TRAJANJE PROJEKTA  

VIŠINA SREDSTEV, PORABLJENIH 

ZA IZVEDBO PROJEKTA 
 

NOSILEC PROJEKTA  

(v kolikor je bil nosilec posredni 

prejemnik sredstev) 

 

 

IME PROJEKTA  

ŠTEVILO UDELEŽENCEV  

TRAJANJE PROJEKTA  

VIŠINA SREDSTEV, PORABLJENIH 

ZA IZVEDBO PROJEKTA 
 

NOSILEC PROJEKTA  

(v kolikor je bil nosilec posredni 

prejemnik sredstev) 

 

 

IME PROJEKTA  

ŠTEVILO UDELEŽENCEV  

TRAJANJE PROJEKTA  

VIŠINA SREDSTEV, PORABLJENIH 

ZA IZVEDBO PROJEKTA 
 

NOSILEC PROJEKTA  

(v kolikor je bil nosilec posredni 

prejemnik sredstev) 

 

 

IME PROJEKTA  

ŠTEVILO UDELEŽENCEV  

TRAJANJE PROJEKTA  



VIŠINA SREDSTEV, PORABLJENIH 

ZA IZVEDBO PROJEKTA 
 

NOSILEC PROJEKTA  

(v kolikor je bil nosilec posredni 

prejemnik sredstev) 

 

 

IME PROJEKTA  

ŠTEVILO UDELEŽENCEV  

TRAJANJE PROJEKTA  

VIŠINA SREDSTEV, PORABLJENIH 

ZA IZVEDBO PROJEKTA 
 

NOSILEC PROJEKTA  

(v kolikor je bil nosilec posredni 

prejemnik sredstev) 

 

 

IME PROJEKTA  

ŠTEVILO UDELEŽENCEV  

TRAJANJE PROJEKTA  

VIŠINA SREDSTEV, PORABLJENIH 

ZA IZVEDBO PROJEKTA 
 

NOSILEC PROJEKTA  

(v kolikor je bil nosilec posredni 

prejemnik sredstev) 
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PRILOGA ŠT.8: Obrazec za primopredajo

 
Primopredaja funkcije: [ime funkcije] 
 
 
 
PREDAJATELJ 
 

IN PREVZEMNIK 

Nosilec/ka funkcije od [dd. mm. yyyy] do [dd. 
mm. yyyy]: 

 Nosilec/ka funkcije od [dd. mm. yyyy] do [dd. 
mm. yyyy]: 

 
 

  

 
Stanujoč/a: 
 
 

 
 
 
 

 
Stanujoč/a: 

 
Na funkciji: 

  
Na funkciji: 
 
 

 
 
 
Zgoraj navedeni stranki soglašata, da: 
 
 

 je predajatelj funkcije seznanil prevzemnika z njegovimi obveznostmi, dolžnostmi in pravicami, ki 
sledijo iz funkcije. 

 
 je predajatelj funkcije opravil vse obveznosti, ki jih je prevzel s svojo funkcijo in tiste, ki so mu bile 

naknadno naložene. 
 

 je predajatelj funkcije prost vseh obveznosti do [klub] z dnem podpisa tega dokumenta. 
 

 je predajatelj funkcije predal vsa potrebna gradiva in seznanil prevzemnika z načinom dela in s 
tekočimi zadevami na resorju, katerega je vodil. 

 
 se predajatelj funkcije obveže, da bo prevzemniku na voljo za vsa vprašanja, ki jih bo le-ta imel v 

zvezi z vodenjem resorja, katerega je prevzel. 
 

 bo prevzemnik funkcije opravljal svojo zadolžitev v skladu s pravili [klub] in zakonodajo Republike 
Slovenije ter po svoji vesti. 

 
 
 
PREDAJATELJ: 
 
 
 

 PREVZEMNIK: 

 
 

  

V/na 
[kraj],   

   V/na 
[kraj],  

  

 



 

 

Na osnovi določil Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah – uradno prečiščeno besedilo (Ur. List 
RS, št. 16/2007) je med naročnikom avtorskega dela in avtorjem sklenjena naslednja avtorska 
pogodba. 
 
 
Naročnik avtorskega dela: [klub] Naslov, Matična št., ID za DDV, Zastopnik, Davčni zavezanec: 
DA/NE, (v nadaljevanju: naročnik) 
 
Avtor, Naslov, TRR, Banka, EMŠO, Davčna št, Davčni zavezanec DA/NE, (v nadaljevanju: avtor) 
 
 
 

AVTORSKA POGODBA 

 
 

1. člen 

 
(1) Podpisnika pogodbe ugotavljata, da ima delo po tej pogodbi vse znake avtorskega dela po 

določilih Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP). 
(2) Avtor in naročnik se dogovorita za izključni prenos vse materialnih avtorskih pravic na 

predmetu te pogodbe, kot jih določa ZASP. Prenos materialnih avtorskih pravic je izvršen enkrat 
za vselej in za vse primere. 

(3) Avtor ohrani na predmetu te pogodbe moralne avtorske pravice. 
 

2. člen 

 
(1) Predmet te pogodbe je avtorsko delo avtorja v obliki ___________________ (spletna stran, 

CGP, video, fotografija, itd…).  
(2) Avtor se zavezuje, da bo predmet te pogodbe na voljo naročniku do najkasneje, 

________________. Z dnem zaključitve dela, se na naročnika prenesejo vse materialne 
avtorske pravice na način in v obsegu, kot je to navedeno v 1. členu te pogodbe. 

 
3. člen 

 

(1) Za uporabo pravic, prenesenih na naročnika, pripada avtorju denarno nadomestilo v NETO 
višini__________ EUR, ki ga je naročnik dolžan nakazati na TRR avtorja do 
najkasneje__________ in pri tem plačati akontacijo dohodnine in povezane prispevke.  

(2) V kolikor je avtor zavezanec za DDV naročnik obračuna tudi davek na dodano vrednost, 
skladno z veljavnimi predpisi s področja davčne zakonodaje. 

 

4. člen 

 
Avtor se zavezuje za varovanje vseh informacij, ki jih izve pri opravljanju dela kot poslovno tajnost, 
za kar je odškodninsko in kazensko odgovoren v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije. 
 

5. člen 

 
Pogodbeni stranki se sporazumeta, da bosta morebitne spore v zvezi s to pogodbo reševali po 
mirni poti, v kolikor to ne bi bilo mogoče, je za reševanje sporov pristojno okrožno sodišče v [kraj]. 
 

6.člen 

 

PRILOGA ŠT.9: Avtorska pogodba



 

(1) Pogodbeni stranki soglašata, da ta pogodba nadomesti vse prej sklenjene ustne in pisne 
dogovore ter začne veljati na dan podpisa te pogodbe. 

(2) V kolikor se izkaže, da je katerakoli določba te pogodbe neveljavna ali nična, vse ostale 
določbe ostanejo še naprej v veljavi. 

(3) Vse spremembe se sklepajo v pisni obliki aneksa k tej pogodbi. 
(4) Ta pogodba je sestavljena v dveh (3) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik (2) dva 

izvoda in avtor (1) enega 
(5) Ta pogodba velja izključno za predmet te pogodbe, kot je opredeljen v 2. členu te pogodbe 

in z njim povezanim prenosom materialnih avtorskih pravic, kot je naveden v 1. členu te 
pogodbe. 

 
 
 
V/na [kraj], [datum] 
 
 
 
Avtor:                  Naročnik: 
 
      

PRILOGA ŠT.9: Avtorska pogodba



PRILOGA ŠT.11: Podjemna pogodba

[klub] 

[naslov] 

[pošta] 

[davčna številka kluba] 

[TRR kluba] 

(v nadaljevanju: naročnik) 
 

in 

 

[ime in priimek osebe s katere sklepate pogodbo] 

[naslov osebe] 

[pošta] 

[matična številka]  
Davčna številka:   
TRR: ___________, odprt pri __________ banki 

(v nadaljevanju: podjemnik) 

 

skleneta naslednjo 

 
PODJEMNO POGODBO 

 
1. člen 

Ta pogodba se nanaša na opravljanje_________________ (napišite na kaj se pogodba nanaša; katere 

aktivnosti bo za vas opravil podjemnik). 

 

2. člen 
Podjemnik se obvezuje, da bo v obdobju ______________ (obvezno datumsko opredeliti, ker gre za 

občasna in začasna dela, ki morajo imeti omejen rok izvedbe) opravljal obveznosti: 

 (točno po točkah navedite vse obveznosti podjemnika) 
 

 

 

3. člen 
Podjemnik se zavezuje, da bo delo opravil vestno in strokovno in po navodilih naročnika. Na zahtevo 
naročnika mora opraviti tudi posebna poročila. Naročnik lahko poročilo delno ali v celoti zavrne, če 
delo ni bilo opravljeno v celoti ali pravilno. 

 
4. člen 

Pogodbeni stranki soglašata, da bo plačilo za izvedbo obveznosti iz 2. člena te pogodbe znašalo 

_______ € (neto). 
 

5. člen 
Pogodbeni stranki soglašata, da lahko vsaka pogodbena stranka v primeru nepredvidljivih dogodkov 
(bolezen, neugodne vremenske razmere, nesreča…) odpove to pogodbo. 
 

6. člen 
Pogodba velja kot račun. 
 

 
7. člen 

Pogodbeni stranki soglašata, da bosta vse morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno, če pa 
to ni možno, je za reševanje njunih medsebojnih sporov pristojno sodišče v __________ (napišite 
sodišče, pod katero pristojnost spada vaša upravna enota). 



PRILOGA ŠT.11: Podjemna pogodba

 
8. člen 

Pogodba je sestavljena v dveh (2) enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po en 

(1) izvod. 

Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. 
 

9. člen 
Za vse drugo, kar ni določeno s to pogodbo, veljajo določila 619. člena do 648. člena Obligacijskega 
zakonika.  

 

 

 

V __________, dne _____________ 

 

 

PODJEMNIK: NAROČNIK: 
 

________________________________ ________________________________ 



 

[ime organizacije], [naslov], [pošta], Matična št.: [številka], ID za DDV: SI[številka], TRR: 
[številka] odprt pri [banki], ki ga zastopa direktor [zastopnik], (v nadaljevanju: sponzor) 
 
in 
 
[KLUB], [naslov], [pošta], Matična št.: [številka], ID za DDV: SI[številka], TRR: [številka] odprt pri 
[banki], ki ga zastopa predsednik [zastopnik], (v nadaljevanju: promotor) 
 
 
 
skleneta naslednjo 
 

 
SPONZORSKO POGODBO  

 
 

1. člen  
 

(1) Stranki sklepata to pogodbo z namenom ureditve sponzorskih sredstev, ki jo bo sponzor 
namenil prejemniku in sponzorskih storitev, ki jih bo prejemnik v zameno opravil za 
sponzorja. 

(2) Sponzorska sredstva bodo namenjena izključno kritju stroškov prireditve ___________ / 
delovanju kluba. 

 
 

2. člen  
 

(1) Sponzor se zaveže, da bo promotorju namenil sredstva v višini __________ EUR. 
(2) Sponzor bo sredstva iz prejšnjega odstavka nakazal na TRR prejemnika št. SI56 

_______________________, odprt pri __________, v roku _________ dni od podpisa te 
pogodbe. 

(3) V primeru, da bi prejemnik sponzorskih sredstev le-ta uporabil v druge namene, je dolžan 
sredstva vrniti, in sicer z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sponzorskih 
sredstev do dneva vračila. 

 
 

3. člen  
 
 Promotor sponzorskih sredstev bo promoviral sponzorja, kot sledi: 
 

�   
�   
�   
�   
�  

 
 
 

4. člen  
 
Promotor se zavezuje, da bo sponzorju poročal o uporabi sponzorskih sredstev, in sicer tako, da 
mu bo najkasneje do [dd. mm. yyyy] predložil končno poročilo o porabljenih sredstvih. 
 
Navedeno poročilo mora imeti vsebinski in finančni del, kar pomeni, da mora vsebovati podatke o 
porabi sponzorskih sredstev. 

PRILOGA ŠT.11: Sponzorska pogodba



 
V primeru kršitve katerekoli obveznosti iz te pogodbe je pogodbo na zahtevo upravičene stranke 
možno takoj razveljaviti. 
 

5. člen 
 

Vse morebitne spore, ki bi izhajali iz tega pogodbenega razmerja, si bosta sopogodbenika 
prizadevala reševati sporazumno, v kolikor pa to ne bo mogoče, je za njihovo reševanje pristojno 
sodišče v [kraj]. 
 

6. člen 
(končne določbe) 

 
(1) Pogodbeni stranki soglašata, da ta pogodba nadomesti vse prej sklenjene ustne in pisne 

dogovore o pogojih sponzorskih sredstev in obveznosti promotorja ter začne veljati na dan 
podpisa te pogodbe. 

(2) V kolikor se izkaže, da je katerakoli določba te pogodbe neveljavna ali nična, vse ostale 
določbe ostanejo še naprej v veljavi. 

(3) Vse spremembe se sklepajo v pisni obliki aneksa k tej pogodbi. 
(4) Za potrebe izvrševanja te pogodbe je kontaktna oseba na strani sponzorja _____________, 

tel. št.__________, e-pošta________ in na strani promotorja _____________, tel. 
št.__________, e-pošta________. 

(5) Ta pogodba je sestavljena v dveh (2) enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka 
prejme po en (1) izvod. 

 
 
 
SPONZOR: 
 
 
 

 
 
 
 

 PROMOTOR: 

 
 

  

Kraj in 
datum  

   Kraj in 
datum 

  

 

PRILOGA ŠT.11: Sponzorska pogodba



[ime organizacije], [naslov], [pošta], Matična št.: [številka], ID za DDV: SI[številka], ki ga zastopa direktor [zastopnik], (v 
nadaljevanju: donator) 
 
in 
 
[KLUB], [naslov], [pošta], Matična št.: [številka], ID za DDV: SI[številka], ki ga zastopa predsednik [zastopnik], (v 
nadaljevanju: prejemnik) 
 
 
 

skleneta naslednjo 
 
 

DONATORSKO POGODBO 
 
 

1. člen 
(uvodne ugotovitve) 

 
(1) Pogodbeni stranki ugotavljata, da je prejemnik organiziran kot društvo in je nepridobitna in nevladna 

organizacija, ki je ustanovljena za izvedbo in organizacijo aktivnosti na športnem, kulturnem, izobraževalnem, 
zabavnem ter ostalih splošno koristnih področjih. 

(2) Stranki sklepata to pogodbo z namenom ureditve donacije, ki jo bo donator namenil prejemniku, ker podpira 
njegov namen delovanja. 

 
2. člen 

(donacija) 
 

(1) Donator se zaveže, da bo prejemniku namenil donacijo v višini __________ EUR. 
(2) Donator bo donacijo iz prejšnjega odstavka nakazal na TRR prejemnika št. SI56 _______________________, 

odprt pri __________, v roku _________ dni od podpisa te pogodbe. 
 

3. člen 
(poraba donacije) 

 
(1) Prejemnik bo donacijo porabil izključno za doseganje namenov, za katere je ustanovljen in kot jih opredeljuje ta 

pogodba ter v tem okviru za izvedbo projekta ___________________. 
(2) Prejemnik bo donatorju v roku ______ dni po porabi doniranih sredstev posredoval pisno poročilo o porabi 

donacije. Navedeno poročilo mora imeti vsebinski in finančni del, kar pomeni, da mora vsebovati podatke o 
izvedbi projekta in dokazila o porabi doniranih sredstev. 

 
4. člen 

(izjava o izpolnjevanju pogojev za uveljavljanje davčne olajšave za donacijo) 
 
Prejemnik izjavlja in potrjuje donatorju: 
 

 da je rezident Republike Slovenije, ustanovljen po posebnih predpisih za opravljanje nepridobitnih dejavnosti za 
doseganje v 1. členu te pogodbe opisanih namenov,  

 da bo donacijo po tej pogodbi v celoti in izključno uporabil za te namene,  
 da izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 59. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 in da 

se donacija po tej pogodbi lahko šteje kot olajšava za znižanje davčne osnove donatorja. 
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5. člen 
(reševanje sporov) 

 
Vse morebitne spore, ki bi izhajali iz tega pogodbenega razmerja, si bosta sopogodbenika prizadevala reševati 
sporazumno, v kolikor pa to ne bo mogoče, je za njihovo reševanje pristojno sodišče v [kraj]. 
 

6. člen 
(končne določbe) 

 
(1) Pogodbeni stranki soglašata, da ta pogodba nadomesti vse prej sklenjene ustne in pisne dogovore o pogojih 

donacije in začne veljati na dan podpisa te pogodbe. 
(2) V kolikor se izkaže, da je katerakoli določba te pogodbe neveljavna ali nična, vse ostale določbe ostanejo še 

naprej v veljavi. 
(3) Vse spremembe se sklepajo v pisni obliki aneksa k tej pogodbi. 
(4) Za potrebe izvrševanja te pogodbe je kontaktna oseba na strani donatorja _____________, tel. št.__________, 

e-pošta________ in na strani prejemnika _____________, tel. št.__________, e-pošta________. 
(5) Ta pogodba je sestavljena v dveh (2) enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po en (1) 

izvod. 
 
 
 

DONATOR: 
 
 
 

 
 
 
 

 PREJEMNIK: 

 
 

  

Kraj in 
datum 

   Kraj in 
datum 
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Obrazec za povrnitev potnih stroškov št.: št./leto

Ime in priimek voznika:
Ime in priimek sovoznikov:
Davčna številka:
Naslov:
TRR in naziv banke:
Način prevoza (znamka avtomobila):
Registrska številka:
Datum, relacija poti in število kilometrov:
Skupno število kilometrov:
Namen obiska:
Ime in priimek osebe, s katero ste sestankovali:
Čas odhoda in prihoda na pot v obe smeri (od - do):

Kraj in datum izdaje potnega naloga:
Tarifa:
Za izplačilo (v EUR):

Podpis predsednika kluba:

Podpis podpredsednika kluba:

Podpis blagajnika kluba:

(žig)

logotip kluba

PRILOGA ŠT.13: Obrazec za potne stroške



PRILOGA ŠT.14: Obračun ur

Mesec:
Leto:

Dan od do št. ur Vsebina dela
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

0,0

0 x

Mesec:
Leto:

Vsebina delovanja

Plan dela za naslednji mesec

Nerealizirani cilji glede na plan dela prejšnji mesec

Vsebinsko poročilo

ime in priimek
0
0

Datum: ____________________

Podpis predsednika: _______________

Obračun:
Za izplačilo 0,00

Obračun opravljenih delovnih ur za administrativna in projektna dela

ime in priimek

Urna postavka: 

logotip kluba

logotip kluba
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