Na podlagi 89. člena Študentske ustave (ŠU-3) Svet študentskih organizacij lokalnih skupnosti (Svet
ŠOLS) na svoji 56. redni seji, dne, 11. 2. 2016 sprejema naslednji

PRAVILNIK O DELITVI SREDSTEV ŠTUDENTSKIH ORGANIZACIJ LOKALNIH SKUPNOSTI

I.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen in opredelitev)

S tem pravilnikom Svet študentskih organizacij lokalnih skupnosti (v nadaljevanju: Svet ŠOLS) ureja
delitev sredstev z naslova koncesijskih dajatev, ki so v skladu s Študentsko ustavo namenjena za
delovanje študentskih organizacij lokalnih skupnosti (v nadaljevanju: ŠOLS).

2. člen
(upravičenci)
Do sredstev, ki se delijo s tem pravilnikom, so upravičene ŠOLS, ki so določene v Študentski ustavi in v
pravilniku, ki ureja pridobitev, ohranitev in odvzem statusa ŠOLS.

II.

DELITEV SREDSTEV
3. člen
(delitev sredstev)

Mesečna sredstva, namenjena ŠOLS, se razdelijo po naslednjih postopkih:
a) Najprej se izračuna glavarino 1, ki predstavlja količnik med vsemi pripadajočimi sredstvi za ŠOLS na
mesečni ravni in številom vseh študentov, ki jih združujejo ŠOLS:
𝐺𝑙𝑎𝑣𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎! =

!"#$!%&'!"#
š!"#$%!&!"#

Glavarina 1 predstavlja osnovo za nadaljnji izračun delitve sredstev, ki ne zajema izjeme ŠOLS, ki
prejema financiranje za območje UE Maribor in je upravičena zgolj do 40 % sredstev, ki bi ji sicer
pripadala.
b) Nadalje se mesečna sredstva, namenjena posameznim ŠOLS, izračunajo tako, da se od vseh
sredstev za ŠOLS odštejejo sredstva za ŠOLS, ki prejema financiranje za območje UE Maribor, in da se
od števila vseh študentov, ki jih združujejo vse ŠOLS, odšteje število študentov iz UE Maribor po
sledeči formuli, kar predstavlja glavarino 2:
1

𝐺𝑙𝑎𝑣𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎! =

!"#$!%&'!"# ! !"#$!%&'!"
š!"#$%!&!"# ! š!"#$%!&!"

Posamezni ŠOLS na podlagi glavarine 2 pripada količnik sredstev po naslednji enačbi:

𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎!"# − 𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎!"
𝐺𝑙𝑎𝑣𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎!
š𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖!"# − š𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖!"
∙ š𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖! =
∙ š𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖! =
𝑘! =
𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎!"#
𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎!"!
!"#$!%&'!"# ! !,! ∙

=

š!"#$%!&!" ∙
∙ !"#$!%&'!"#
š!"#$%!&!"#

!"#$!%&'!"# ∙ š!"#$%!&!"# !š!"#$%!&!"

∙ š𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖! =

!! !,! ∙

š!"#$%!&!"
š!"#$%!&!"#

š!!"#$%&!"# !š!"#$%!&!"

∙ š𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖!

n – predstavlja posamezno ŠOLS*
Izplačilo sredstev posamezni ŠOLS se izvede na podlagi formule:
𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎! = 𝑘! ∙ 𝑣𝑠𝑎 𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎

c) ŠOLS, ki prejema financiranje za območje UE Maribor, je upravičena do 40 % glavarine 1 za
študente iz UE Maribor.
ŠOLS, ki prejema financiranje za območje UE Maribor, tako pripada količnik sredstev po naslednji
enačbi:

𝑘!"

𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎 !"
𝐺𝑙𝑎𝑣𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎!
š𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖!"
š𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖!"#
= 0,4 ∙
∙ š𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖!" = 0,4 ∙
∙ š𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖!" = 0,4
𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎!"#
𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎!"#
š𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖!"#

Izplačilo sredstev za ŠOLS, ki prejema financiranje za območje UE Maribor, se izvede na podlagi
formule:
𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎!" = 𝑘!" ∙ 𝑣𝑠𝑎 𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎

d) Posamezna ŠOLS lahko pokriva več območij sosednjih lokalnih skupnosti (priključitev območja
delovanja) za potrebe razdelitev sredstev ŠOLS. Območje lokalne skupnosti posamezne ŠOLS je
določeno v Študentski ustavi.
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V primeru, da ŠOLS, ki prejema financiranje za območje UE Maribor, pokriva več območij sosednjih
lokalnih skupnosti, za vsako posamezno sosednje območje prejema sredstva po izračunu, v katerem n
predstavlja posamezno pridruženo upravno enoto.
Izplačilo sredstev ŠOLS, ki prejema financiranje za območje UE Maribor, je tako:
!

𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎!" = (𝑘!" ∙ 𝑣𝑠𝑎 𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎) + (

𝑘! ∙ 𝑣𝑠𝑎 𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎)
!!!

!

= (𝑘!" +

𝑘! ) ∙ 𝑣𝑠𝑎 𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎
!!!

V tej enačbi indeks n pomeni posamezno UE, indeks l pa število vseh sosednjih lokalnih skupnosti, za
katere ŠOLS, ki prejema financiranje za območje UE Maribor, pridobiva financiranje po tem
pravilniku.

4. člen
(podatki in odgovornost za delitev sredstev)
Podatki o številu študentov za potrebe izračuna glavarin in mesečnih sredstev po tem pravilniku se
pridobijo iz ustreznih javno objavljenih uradnih evidenc v preteklem študijskem letu. Če ti uradni
podatki za preteklo študijsko leto niso javno objavljeni, se za potrebe razdelitve sredstev po tem
pravilniku uporabijo zadnji javno objavljeni podatki iz uradnih evidenc.
Uradne evidence po tem pravilniku so evidence, ki jih vodijo in javno objavljajo pooblaščeni državni
organi oziroma njihove službe, uradi ali agencije ter drugi nosilci javnih pooblastil.
Za izvedbo izplačil mesečnih sredstev po tem pravilniku je odgovoren Generalni sekretar ŠOS,
predsednik Sveta ŠOLS pa je odgovoren za pridobitev resničnih podatkov in izračun sredstev po tem
pravilniku.
Predsednik Sveta ŠOLS je dolžan vse podatke za izračun glavarine ter ključa za delitev mesečnih
sredstev za vse ŠOLS za obdobje naslednjega študijskega leta sporočiti Generalnemu sekretarju ŠOS,
najkasneje do 5. septembra vsako leto, vključujoč tudi izrečene sankcije iz 6. člena tega pravilnika.
Kasnejše spremembe javno objavljenih uradnih podatkov po tem datumu, ki so potrebne za izračun
glavarine ter mesečnih prispevkov, se upoštevajo pri izračunu glavarine za naslednje študijsko leto.
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5. člen
(priključitev območja delovanja)
Če posamezna ŠOLS združuje tudi študente sosednjih lokalnih skupnosti, lahko za obdobje do
ustanovitve samostojnega ŠOLS na tem območju za potrebe izvajanja delitev sredstev iz tega
pravilnika koristi sredstva tudi za študente s stalnim prebivališčem iz priključenega območja
delovanja, tj. sosednje lokalne skupnosti.
Območje lokalne skupnosti posameznega študentskega kluba, ki se po tem pravilniku šteje kot
priključeno območje delovanja, je določeno v Študentski ustavi.
ŠOLS, ki ji je bilo priključeno območje delovanja, o tem takoj obvesti predsednika Sveta ŠOLS skupaj z
dokazili o izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka tega člena. Predsednik Sveta ŠOLS je o priključitvi
območja delovanja posamezni ŠOLS dolžan takoj obvestiti generalnega sekretarja ŠOS.

6. člen
(pogoji za izplačilo sredstev)
ŠOLS mora vsako koledarsko leto izpolnjevati pogoje skladno s prilogo 1 tega pravilnika, da prejme
100 % delež sredstev, ki ji skladno s tem pravilnikom pripada. Če ŠOLS pogojev ne izpolnjuje, Svet
ŠOLS takšno ŠOLS kaznuje z odvzemom 50 % vseh sredstev, ki bi ji pripadala v naslednjem študijskem
letu, v kolikor ta pravilnik ne določa drugačnega odstotka odvzema sredstev.
Pogoji se določajo enkrat letno, najkasneje do 30. septembra vsako leto. V kolikor pogoji niso
določeni na novo in Priloga 1 (Kriteriji kakovosti delovanja klubov) ni sprejeta do začetka zadnjega
četrtletja v tekočem letu, velja zadnja potrjena Priloga 1.
Pogoji ne smejo ustvarjati neenakopravnosti med ŠOLS, njihovo dejavnostjo ali jih kakorkoli
medsebojno diskriminirati.
Sredstva, ki se ne razdelijo posameznim ŠOLS, ki pogojev iz tega pravilnika ne izpolnjujejo, se razdelijo
med ŠOLS, ki te pogoje izpolnjujejo na podlagi pravil iz tega člena.
Pravila za razdelitev in izplačila sredstev ŠOLS (na podlagi pravilnika 1):

1. Izplačilo sredstev ŠOLS, ki ne izpolnjuje pogojev

Enačba za izplačilo sredstev ŠOLS, ki ne izpolnjuje pogojev:
𝑘! ! = 𝑘! ∙ 𝑘!

𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎! ! = 𝑘! ! ∙ 𝑣𝑠𝑎 𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎
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k K – faktor kazni
kn – količnik sredstev za posamezni ŠOLS iz 3. člena tega pravilnika
knN – količnik zmanjšanja sredstev za ŠOLS, ki ne izpolnjuje pogojev
ŠOLS, ki ne izpolnjuje pogojev, se sredstva izplačajo samo glede na vrednost sredstvan N in ne glede na
sredstvan .
Pri tako izplačanih sredstvih del sredstev kaznovanih ŠOLS ostane neizplačanih. Višina teh sredstev
znaša:
!

(𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎! − 𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎! ! )

𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎! =
!!!

m – število vseh ŠOLS, ki ne izpolnjujejo dodatnih pogojev

Ta neizplačana sredstva se razdelijo med ŠOLS, ki izpolnjujejo pogoje skladno s točko 2:

2. Izplačilo neizplačanih sredstev iz točke 1 med ŠOLS, ki izpolnjujejo pogojev
!

š𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖! !

š𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖!"# ! = š𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖!"# −
!!!

študentin N – število študentov ŠOLS, ki ne izpolnjuje pogojev
Glavarina 1:
𝐺𝑙𝑎𝑣𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎! ! =

𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎!
š𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖!"# !

Glavarina 2:
𝐺𝑙𝑎𝑣𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎!! =
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𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎! − 𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎!" !
š𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖!"# ! − š𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖!"

Enačba za izračun odstotka pripadajočih sredstev iz točke 1 ŠOLS, ki prejema financiranje za območje
UE Maribor:

𝑘!" !

𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎!
𝐺𝑙𝑎𝑣𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎!!
š𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖!"# !
= 0,4 ∙
∙ š𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖!" = 0,4 ∙
∙ š𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖!"
𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎!
𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎!
š𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖!"
= 0,4
š𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖!"# !

Enačba za izračun odstotka pripadajočih sredstev iz točke 1 n-te ŠOLS
𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎! − 𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎!" !
𝐺𝑙𝑎𝑣𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎! !
š𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖!"# ! − š𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖!"
𝑘! ! =
∙ š𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖! =
∙ š𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖! =
𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎!
𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎!
š𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖!" ∙
𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎! − 0,4 ∙
∙ 𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎!
š𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖!
=
∙ š𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖!
𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎! ∙ š𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖!"# ! − š𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖!"
š𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖!"
1 − 0,4 ∙
š𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖!"# !
∙ š𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖!
=
š𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖!"# ! − š𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖!"

Enačba za izplačilo sredstev iz točke 1 ŠOLS, ki prejema financiranje za območje UE Maribor:
𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎!" ! = 𝑘!" ! ∙ 𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎!

Enačba za izplačilo sredstev iz točke 1 n-ti ŠOLS
𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎! ! = 𝑘! ! ∙ 𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎!

3. Izplačilo ŠOLS, ki izpolnjujejo pogoje
Izplačilo ŠOLS, ki prejema financiranje za območje UE Maribor, če izpolnjuje pogoje, se izvede po
naslednji enačbi:
𝑖𝑧𝑝𝑙𝑎č𝑖𝑙𝑜!" = 𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎!" + 𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎!" !

Skupno izplačilo n-ti ŠOLS, če izpolnjuje pogoje, se izvede po naslednji enačbi:
𝑖𝑧𝑝𝑙𝑎č𝑖𝑙𝑜! = 𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎! + 𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎! !
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Enačba v primeru, da ŠOLS, ki prejema financiranje za območje UE Maribor, pridobiva financiranje za
študente iz sosednje lokalne skupnosti:
!

𝑖𝑧𝑝𝑙𝑎č𝑖𝑙𝑜!" =

!

𝑘!" +

𝑘! ∙ 𝑣𝑠𝑎 𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎

+

𝑘!" ! +

!!!

𝑘! ! ∙ 𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎!
!!!

V tej enačbi indeks n pomeni posamezno UE, indeks l pa število vseh sosednjih upravnih enot, za
katere ŠOLS, ki prejema financiranje za območje UE Maribor, pridobiva financiranje.

4. Neizpolnjevanje pogojev ŠOLS, ki prejema financiranje za območje UE Maribor
V primeru, da ŠOLS, ki prejema financiranje za območje UE Maribor, ne izpolnjuje pogojev, se ji
sredstva razdelijo po enačbi:
𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎!" ! = 𝑘!" ∙ 𝑘! ∙ 𝑣𝑠𝑎 𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎
V tem primeru so pri delitvi sredstev pri točki 2 tega člena vse vrednosti z indeksom MB enake 0.
V primeru, da ŠOLS, ki prejema financiranje za območje UE Maribor, hkrati pridobiva financiranje za
študente sosednje lokalne skupnosti in ŠOLS, ki prejema financiranje za območje UE Maribor, ne
izpolnjuje pogojev, se ji sredstva razdelijo po enačbi:
!

𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎!" ! = 𝑘!" +

𝑘! ∙ 𝑘! ∙ 𝑣𝑠𝑎 𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎
!!!

V tej enačbi indeks n pomeni posamezno UE, indeks l pa število vseh sosednjih lokalnih skupnosti, za
katere ŠOLS, ki prejema financiranje za območje UE Maribor, pridobiva financiranje.
ŠOLS, ki prejema financiranje za območje UE Maribor, ki ne izpolnjuje pogojev, se sredstva izplačajo
samo glede na vrednost sredstvaMB N in ne glede na sredstvaMB .

7. člen
(preverjanje izpolnjevanja pogojev)
Izpolnjevanje pogojev se preverja na podlagi priloge 2, ki jo mora ŠOLS oddati predsedniku Sveta
ŠOLS, in sicer praviloma na naslov zveze, ki združuje več kot 50 % ŠOLS, po priporočeni pošti ali pa na
drug naslov, ki ga določi predsednik Sveta ŠOLS do vključno 1. aprila vsako leto.
V kolikor ŠOLS ne odda poročila ali zamudi z oddajo poročila, se šteje, da ne izpolnjuje pogojev.
Za preverjanje izpolnjevanja pogojev je zadolžen Svet ŠOLS. Svet ŠOLS za preverjanje izpolnjevanja
pogojev s sklepom določi delovno skupino za preverjanje izpolnjevanja pogojev iz priloge 1, ki jo
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sestavlja od 5 do največ 7 članov. Člane delovne skupine imenuje Svet ŠOLS na predlog predsednika
Sveta ŠOLS.
V kolikor iz poročila delovne skupine o izpolnjevanju pogojev izhaja, da posamezna ŠOLS ne izpolnjuje
pogojev iz priloge 1, Svet ŠOLS na podlagi teh ugotovitev s sklepom odloči, da pogoji niso izpolnjeni in
izreče sankcijo iz 6. člena tega pravilnika. Zoper odločitev Sveta ŠOLS o neizpolnjevanju pogojev
posamezne ŠOLS in izreku sankcije ŠOLS po tem pravilniku nima posebne pritožbe.
V kolikor iz poročila delovne skupine za preverjanje izpolnjevanja pogojev iz priloge 1 izhaja, da
posamezna ŠOLS izpolnjuje pogoje iz priloge 1, Svet ŠOLS to ugotovi s sprejetjem sklepa.
Za razlago in uporabo tega pravilnika ter pogojev iz tega pravilnika je pristojen Svet ŠOLS.
ŠOLS s podpisom svojega zakonitega zastopnika jamči za resničnost podatkov, navedenih v Prilogi 2 in
poročilu o izpolnjevanju pogojev iz priloge 1. V primeru nejasnosti v Prilogi 2 ali poročilu o
izpolnjevanju pogojev iz prilge 1 je ŠOLS pri pojasnjevanju vsebine poročila dolžan sodelovati s
Svetom ŠOLS oziroma z njegovim pooblaščencem.
Oblika in obvezna vsebina poročila sta določeni v prilogi 1.

III.

POSTOPEK DELITVE SREDSTEV
8. člen
(nakazilo ŠOS)

Sredstva, namenjena ŠOLS, se izplačujejo enkrat mesečno.
Generalni sekretar ŠOS izplačuje sredstva skladno s tem pravilnikom. Če s strani Sveta ŠOLS pride do
sklepa o izreku sankcije odvzema 50 % sredstev iz 6. člena tega pravilnika, generalnega sekretarja ŠOS
o tem obvesti predsednik Sveta ŠOLS, najkasneje do 5. septembra tekočega leta za naslednje
študijsko leto. Odvzem sredstev mora Generalni sekretar ŠOS upoštevati pri izplačilu sredstev skladno
s podatki in izračuni predsednika Sveta ŠOLS v naslednjem študijskem letu.
Izrečena sankcija Sveta ŠOLS zaradi neizpolnjevanja pogojev se po prejemu obvestila predsednika
Sveta ŠOLS izvrši tako, da generalni sekretar ŠOS kaznovani ŠOLS po obvestilu predsednika Sveta
ŠOLS iz prejšnjega odstavka od meseca oktobra tekočega leta naprej v naslednjih 12 zaporednih
mesečnih obrokih izplača le 50 % pripadajočega mesečnega zneska.
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IV.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
(veljavnost pravilnika)

Pravilnik in spremembe tega pravilnika začnejo veljati takoj po sprejetju.
Priloga 1 – (Kriteriji kakovosti delovanja klubov) prične veljati takoj po sprejetju.
Priloga 2 – (Točkovnik kakovosti delovanja klubov) prične veljati takoj po sprejetju.
S sprejemom tega pravilnika prenehajo veljati vsi predhodni pravilniki, ki so urejali delitev sredstev z
naslova koncesijskih dajatev, namenjenih za delovanje študentskih klubov s statusom ŠOLS, ter
sklepi, ki so morebiti nadomestili veljavnost ter izvajanje predhodnih pravilnikov.
S sprejemom tega pravilnika ne prenehajo veljati v letu 2015 izrečene sankcije, ki so v času sprejetja
tega pravilnika še neizvršene, in sicer z naslova neizpolnjevanja pogojev Pridnostnega sklada po
predhodnih pravilnikih. Sankcije se izvršijo tako, da se ŠOLS, ki jim je bila izrečena ta sankcija, skladno
s 6. členom tega pravilnika izplača 50 % manj sredstev.

10. člen
Za preverjano obdobje za leto 2015 se v sklopu delitve sredstev po 6. členu tega pravilnika poleg
faktorja kazni 0,5 upošteva tudi faktor kazni 0,7, ki se ga uporabi za izplačila tistim ŠOLS, ki po prilogi
1, veljavni za koledarsko leto 2015, zberejo med 63 in 84 točk.

Špela Oset,
predsednica Sveta ŠOLS
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