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Svet študentskih organizacij lokalnih skupnost (Svet ŠOLS) na svoji 8. izredni seji dne 30. 

septembra 2020 sprejema dopolnitev 

Kriterijev kakovosti delovanja klubov za koledarsko leto 2019 

Za predlagano dopolnitev že obstoječi prilogi 1 Kriterijem kakovosti delovanja klubov za 

koledarsko leto 2019 smo se odločili zaradi izrednih razmer, v katerih se trenutno nahajamo. 

Epidemija koronavirusa in omejevalni državni odloki so poskrbeli, da se je študentsko 

organiziranje, vsaj v do sedaj poznani obliki, ustavilo in za nekaj trenutkov svoj glavni namen 

preusmerilo stran od običajnih nalog in projektov, ki jih klubi navadno izvajajo. To zahteva tudi 

delno dopolnitev obstoječega dokumenta, ki je namenjen pregledu in dvigu kvalitete dela 

študentskih klubov. Zaradi oteženega in omejenega dela študentskih organizacij lokalnih 

skupnosti ter možnih finančnih in likvidnostnih težav, ki tej krizi lahko sledijo, smo se odločili 

za (delno) omejitev zahtev, ki jih predvideva priloga 1 Kriterijev kakovosti delovanja klubov za 

koledarsko leto 2019. Natančneje, gre za znižanje vseh številčnih vrednosti, 

predstavljenih v Kategoriji 2, za 25 %, in znižanje pričakovanega števila zapisnikov 

rednih sej študentskih klubov (v 3. kriteriju) na način, da ne terjamo zapisnikov za 

mesece v okviru trajanja izrednih razmer (prepoved združevanja). Predlagano 

zmanjšanje je sorazmerno situaciji, v kateri se nahajamo, in dopušča klubom dovolj 

manevrskega prostora med in po razrešitvi izrednega stanja oz. epidemije. Krizna situacija pa 

zahteva določeno mero prožnosti in prilagoditve, da lahko klubi zadostijo trenutni potrebi po 

spremembi načina dela, upoštevanja državnih odlokov in da se čim lažje vrnejo v normalno 

delovanje brez dodatnih birokratskih in formalnih ovir. V nadaljevanju dokumenta 

predstavljamo spremembe, ki jih predlagani ukrep prinaša. 

Za preverjanje izpolnjevanja pogojev je zadolžen Svet ŠOLS. Svet ŠOLS lahko za preverjanje 

izpolnjevanja imenuje delovno skupino. Kriterije kakovosti sestavlja 27 kriterijev. Kriteriji od 1 

do 9 sodijo v Kategorijo 1 in niso ovrednoteni s točkami. Klub mora izpolnjevati celotne kriterije 

v Kategoriji 1. Kriteriji od 10 do 27 sodijo v Kategorijo 2 in so ovrednoteni s 70 točkami (100 

%). V Kategoriji 2 je možno pridobiti 12 bonus točk, ki ne štejejo v osnovo za izpolnjevanje 

Kategorije 2, kar pomeni, da lahko klub v primeru izpolnitve vseh kriterijev dobi 82 točk.  
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Lestvica točkovanja:  

● Če klub izpolnjuje vse kriterije v Kategoriji 1 in pri kriterijih v Kategoriji 2 zbere 

najmanj 65 %, je upravičen do 100 % sredstev.  

● Če klub ne izpolnjuje katerega od kriterijev v Kategoriji 1, izgubi toliko sredstev, kot je 

predpisanih v posamezni točki. Če klub ne izpolnjuje več kot enega kriterija, se 

odstotek izgubljenih sredstev sešteva, vendar največ do 50 %.  

● Če klub izpolnjuje vse kriterije v Kategoriji 1 in pri kriterijih v Kategoriji 2 ne zbere 

najmanj 65 % točk, izgubi 50 % sredstev. 

Zaradi epidemije koronavirusa v Sloveniji se zaokrožuje znižane kriterije na eno decimalko, 

pri čemer sta izjemi 17. kriterij: Urejenost spletnih vsebin in 24. kriterij: Izobraževanje 

aktivistov, ki se zaokrožujeta na naravno število. Če se obstoječi kriterij glasi “Dijaška sekcija, 

ustanovljena s strani kluba in sestavljena iz članov študentskega kluba s statusom dijaka, 

izvede najmanj 1,5 % projektov glede na minimalno število članstva v klubu” in se omenjeni 

kriterij zniža za 25 %, je treba zaokrožiti na prvo decimalno mesto. V tem primeru se odstotek 

zniža iz 1,5 % na 1,125 % in ker zaokrožujemo na prvo decimalko, je to tako 1,1 %. V primeru 

0,05 ali več se zaokrožuje na 0,1, v primeru 0,049 ali manj pa na 0,0.  

Pri določenih kriterijih število, ki ga mora klub izpolniti, izhaja iz odstotka na podlagi 

minimalnega števila članstva. Če je minimalno število članstva za določen klub npr. 100, kriterij 

pa se glasi: »Klub ima v preverjenem koledarskem letu vsaj 4,5 % objav v medijih glede na 

minimalno število članstva,« pomeni, da mora klub letno zbrati vsaj 5 objav v medijih. Zaokroži 

se na naravna števila v primeru, da preračun ni naravno število (0,25 se npr. zaokrožuje na 1; 

3,05 se zaokrožuje na 4 itd.). 
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Za preglede KKDK lahko klub hrani dokazila fizično ali v elektronski obliki. V slednjem primeru 

morajo biti dokumenti dostopni na prenosnem računalniku, USB ključku, zunanjem disku ali 

drugem prenosnem mediju, na katerem je možna povezava preko industrijskega standarda 

Universal Serial Bus (USB). 

Vsa dokumentacija v elektronski obliki mora biti dostavljena v formatu portable document 

format (PDF). 

Elektronska dokazila, ki jih hrani klub, morajo vsebovati eno od spodnjih kombinacij dokazil o 

verodostojnosti dokumenta: 

• Fotokopirana oz. skenirana dokazila z ustreznimi lastnoročnimi podpisi in žigi. 

• Digitalne podpise zahtevanih na posameznem dokazilu. Pri tako podpisanih 

dokumentih žig ni potreben. 

Pri rabi digitalnih podpisov bodo upoštevani dokumenti z rabo kvalificiranega digitalnega 

potrdila ali druge spletne oz. mobilne identitete enega izmed overovateljev: SI-TRUST 

(SIGEN-CA, SIGOV-CA, smsPASS), Pošta®CA, AC NLB in Halcom CA.  
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Klub lahko poda ugovor na rezultate pregleda KKDK-ja na sledeči način:  

V kolikor klub neuspešno opravi pregled KKDK, lahko v roku največ 14 dni od uradnega 

pregleda pošlje ugovor na elektronski naslov predsednika Sveta ŠOLS. Ugovor mora 

vsebovati dopis z obrazložitvijo, katerim točkam klub ugovarja, z jasno opisanimi razlogi za 

ugovor. Klub mora sam poskrbeti za anoninimnost osebnih podatkov v gradivu. Gradivo se 

mora navezovati izključno na točke, na katere ugovarja. V kolikor se vsebina poslanega 

gradiva ne ujema z gradivom, ki je v arhivu delovne skupine, je ugovor zavrnjen (npr. poskus 

ponaredbe dokumentov).  

V kolikor ugovor vsebuje vse zahtevane elemente, mora biti gradivo posredovano kot priloga 

k sklicu seje Sveta ŠOLS, v kateri je na dnevni red uvrščena tudi točka »Rezultati pregledov 

KKDK«. Ob gradivu, ki ga je posredoval klub, mora biti k sklicu priložen tudi točkovnik KKDK 

iz uradnega pregleda ter poročilo delovne skupine Sveta ŠOLS za preverjanje izpolnjevanja 

kriterijev. V poročilu delovne skupine Sveta ŠOLS za preverjanje izpolnjevanja kriterijev mora 

biti jasno zapisano, zakaj se gradiva pri neuspešno opravljenih kriterijih ni upoštevalo.  

Celotno gradivo mora biti v sklic seje Sveta ŠOLS posredovano v skladu s 3. odstavkom 15. 

člena Poslovnika Sveta ŠOLS.  

Ko je na seji Sveta ŠOLS na vrsti točka Rezultati pregledov KKDK, morata o vsebini ugovora 

poročati zakoniti zastopnik kluba, ki je ugovor vložil, ter član delovne skupine Sveta ŠOLS za 

preverjanje izpolnjevanja kriterijev. Svetniki po predstavitvi vsebine ugovora s sklepom 

odločajo o sprejetju ali zavrnitvi ugovora. Če svetniki sprejmejo ugovor kluba, se imenuje nova 

delovna skupina za preverjanje izpolnjevanja kriterijev, ki mora ponovno pregledati neuspešno 

opravljene Kriterije iz prvega uradnega pregleda. V novi delovni skupini ne smejo biti isti člani, 

kot so bili že v prvi. Nova delovna skupina je sestavljena iz najmanj 3 in največ 5 članov.  

Odločitev druge imenovane delovne skupine za preverjanje izpolnjevanja kriterijev je 

dokončna. Poročilo o odločitvi mora biti uvrščeno na sejo Sveta ŠOLS, in sicer najkasneje do 

5. septembra. 
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Sprememba točkovanja v Kategoriji 1: 

Poimenovan kriterij  Sprememba za ocenjevanje kriterijev  

1. Prisotnost svetnikov na 

sejah Sveta ŠOLS 

Točka ostaja nespremenjena.  

 

V času sklicanih epidemioloških razmer seje ne bodo 

potekale s fizičnim srečanjem oz. bodo potekale 

korespondenčno ali konferenčno. 

2. Obveščanje o volitvah 

svetnika v Svet ŠOLS in 

pošiljanje izjave novega 

predsednika ŠOLS 

Točka ostaja nespremenjena. 

3. Zapisniki najvišjega 

voljenega organa 

Število zapisnikov, ki jih mora klub predložiti, se zniža z 10 

na 7, saj v času epidemije koronavirusa klubi niso mogli 

izvajati sej s fizičnim srečanjem, prav tako je bilo v tem času 

onemogočeno izvajanje projektov.   

Ocenjevanje: 

DA: Klub hrani vsaj 7 (prej 10) podpisanih, ožigosanih in 

potrjenih zapisnikov najvišjega voljenega izvršilnega organa. 

Štejejo zapisniki sej, ki potekajo s fizičnim srečanjem, 

konferenčnim srečanjem ali korespondenčno.  

 

NE: Klub hrani manj kot 7 (prej 10) podpisanih, ožigosanih in 

potrjenih zapisnikov najvišjega voljenega izvršnega organa.  

4. Projektni načrti in 

projektna poročila 

Točka ostaja nespremenjena. 

5. Letna programska in 

finančna dokumentacija 

Točka ostaja nespremenjena. 

6. Pravilnik o finančnem 

delovanju 

Točka ostaja nespremenjena. 

7. Eksterno računovodstvo Točka ostaja nespremenjena. 
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8. Ažurno spreminjanje in 

objavljanje temeljnega 

akta kluba 

Točka ostaja nespremenjena. 

9. Pravilnik o varovanju 

osebnih podatkov  

Točka ostaja nespremenjena. 

 

Spremembe točkovanja v Kategoriji 2: 

Poimenovan kriterij  Spremembe pri ocenjevanju kriterijev  

10. Predčasno 

doseganje 

minimalnega števila 

članov 

V letu 2020 so točke in datumi za doseganje minimalnega članstva 

sledeči:  

5 točk: Klub doseže minimalno število članstva do 10. januarja. 

4 točke: Klub doseže minimalno število članstva do 10. februarja. 

3 točke: Klub doseže minimalno število članstva do 10. marca. 

0 točk: Klub ne doseže minimalnega števila članstva do 10. marca. 

+ 2 bonus točki: Klub doseže minimalno število članstva do 10. 

novembra. 

+ 1 bonus točki: Klub doseže minimalno število članstva do 10. 

decembra. 

11. Prisotnost na 

regijskih sejah in 

skupnih aktivnostih  

Točka ostaja nespremenjena. V času sklicanih epidemioloških 

razmer regijske seje ne bodo potekale s fizičnim srečanjem oz. 

bodo potekale konferenčno. Medtem ko druge skupne aktivnosti se 

ne bodo izvajale v času epidemije. 

12. Število vodij 

projektov 

Pričakovano število vodij projektov je zmanjšano za 25 %. Nova 

dikcija: 

4 točke: 3 % (prej 4 %) ali več vodij projektov glede na minimalno 

zahtevano članstvo.  

2 točki: več kot 1,5 % (prej 2 %) vodij projektov glede na 

minimalno zahtevano članstvo.  

0 točk: manj kot 1,5 % (prej 2 %) vodij projektov glede na 

minimalno zahtevano članstvo 
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13. Odstotek 

sredstev iz drugih 

virov  

Pričakovani odstotek sredstev iz drugih virov se zmanjša za 25 %. 

Celotni kriterij se po novem ocenjuje z bonus točkami.  

Nova dikcija: 

+ 2 bonus točki: 0,8–3,8 % (prej 1–5 %) pridobljenih sredstev 

glede na letne koncesijske dajatve s strani ŠOS in nakazila po 

ZUJF.  

+ 4 bonus točke: 3,8–7,5 % (prej 5–10 %)pridobljenih sredstev 

glede na letne koncesijske dajatve s strani ŠOS in nakazila po 

ZUJF. 

+ 6 bonus točk: nad 7,5 % (prej 10–20 %) pridobljenih sredstev 

glede na letne koncesijske dajatve s strani ŠOS in nakazila po 

ZUJF.  

14. Obstoj in 

delovanje dijaške 

sekcije  

Odstotne vrednosti v ocenjevalnih smernicah Ocenjevanje 

delovanja dijaške sekcije in Ocenjevanje števila včlanjenih dijakov 

v klub se zmanjšajo za 25 %. Nova dikcija: 

Ocenjevanje delovanja dijaške sekcije:  

2 točki: Dijaška sekcija, ustanovljena s strani kluba in sestavljena 

iz članov študentskega kluba s statusom dijaka, izvede najmanj 1,1 

% (prej 1,5 %) projektov glede na minimalno število članstva v 

klubu. Projekte izvedeta najmanj dva različna dijaka.  

0 točk: Dijaška sekcija, ustanovljena s strani kluba in sestavljena iz 

članov študentskega kluba s statusom dijaka, izvede manj kot 1,1 

% (prej 1,5 %) projektov glede na minimalno število članstva v 

klubu.  

 

Ocenjevanje števila včlanjenih dijakov v klub:  

2 točki: V klub je včlanjenih vsaj 2,3 % (prej 3 %) dijakov glede na 

celotno število študentov v UE.  

0 točk: V klub je včlanjenih manj kot 2,3 % (prej 3 %) dijakov glede 

na celotno število študentov v UE. 
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15. Sodelovanje z 

drugimi društvi 

Pričakovano število podpornih pisem je zmanjšano za 25 %. Nova 

dikcija: 

Ocenjevanje:   

4 točke: Klub zbere več kot 2,3 % (prej 3 %) podpornih pisem 

glede na minimalno število članstva.  

2 točki: Klub zbere več kot 1,1 % (prej 1,5 %) podpornih pisem 

glede na minimalno število članstva.  

0 točk: Klub ne zbere niti 1,1 % (prej 1,5 %) podpornih pisem 

glede na minimalno število članstva. 

16. Delovanje na 

vsebinskih področjih 

Pričakovano delovanje na vsebinskih področjih se zmanjša za 25 

%. Nova dikcija: 

Ocenjevanje:  

4 točke: Klub izvede 1,5 % (prej 2 %) projektov z vsaj dveh 

naštetih področij glede na minimalno število članstva.  

2 točki: Klub izvede 1,5 % (prej 2 %) projektov z enega izmed 

naštetih področij glede na minimalno število članstva.  

0 točk: Klub ne izvede zadostnega števila projektov z omenjenih 

področij. 

17. Urejenost 

spletnih vsebin  

Pričakovano število objav na družabnih omrežjih in število 

vsebinskih novic se zniža za 25 %. Nova dikcija: 

Ocenjevanje: 

Objavljanje na družbenih omrežjih  

3 točke: Klub na profilu na spletnem družbenem omrežju v 

preverjanem koledarskem letu zbere vsaj 60 (prej 80) objav. .  

1 točka: Klub na svoji spletni strani in profilu na spletnem 

družbenem omrežju v preverjanem koledarskem letu zbere vsaj 30 

(prej 40) objav.  

0 točk: Klub na svoji spletni strani in profilu na spletnem 

družbenem omrežju v preverjanem koledarskem letu zbere manj 

kot 30 (prej 40) objav.  

Vsebinske novice, objavljene na družbenih omrežjih s 

#zaštudente/#zastudente 

3 točke: Klub v preverjanem koledarskem letu na profilu na 
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spletnem družbenem omrežju objavi vsaj 8 (prej 10) vsebinskih 

objav, ki se navezujejo na tematiko visokega šolstva, sociale, 

zdravstva ali mednarodnega povezovanja, oziroma posreduje 

druge uporabne informacije za študente. Posamezna vsebinska 

objava je opremljena z besedo #zaŠtudente.  

1 točka: Klub v preverjanem koledarskem letu na profilu na 

spletnem družbenem omrežju objavi vsaj 3 vsebinske objave, ki se 

navezujejo na tematiko visokega šolstva, sociale, zdravstva ali 

mednarodnega povezovanja, oziroma posreduje druge uporabne 

informacije za študente. Posamezna vsebinska objava je 

opremljena z besedo #zaŠtudente.  

0 točk: Klub v preverjanem koledarskem letu na profilu na 

spletnem družbenem omrežju ne objavi nobene oziroma manj kot 3 

vsebinske objave, ki se navezujejo na tematiko visokega šolstva, 

sociale, zdravstva ali mednarodnega povezovanja, oziroma ne 

posreduje drugih uporabnih informacij za študente. Posamezna 

vsebinska objava ni opremljena z besedo #zaŠtudente.  

Uporaba drugih družabnih omrežji 

2 točki: Klub ima profil na omrežju Instagram ali Twitter z 

minimalno 8 (prej 10) objavami. 

 

18. Izdajanje 

publikacije 

Pričakovano število publikacij se zniža za 25 %. Nova dikcija: 

Ocenjevanje št. publikacij:  

6 točk: Klub izda skupno vsaj 0,4 % (prej 0,5 %) publikacije na leto 

glede na minimalno število članstva. Posamezna publikacija 

obsega najmanj 8 strani in vključuje vsaj 6 vsebinskih prispevkov, 

od tega vsaj 2 z vsebinsko tematiko, ki je pomembna za študente 

in mlade, ter kolofon. Klub lahko izda tudi druge tiskovine (vendar 

ni nujno).  

2 točki: Klub izda vsaj 0,4 % (prej 0,5 %) drugih tiskovin na leto 

glede na minimalno število članstva. Posamezna tiskovina vsebuje 

kolofon. 

0 točk: Klub ni izdal določenega števila publikacij z izpolnjenimi 

zahtevanimi pogoji. 
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19. Sistemizacija 

dela aktivistov 

Ocenjevanje kriterija ostaja nespremenjeno. 

20. Urejenost baze 

za informiranje 

članov 

Ocenjevanje kriterija ostaja nespremenjeno. 

21. Vključevanje 

logotipa zveze, ki 

združuje več kot 50 

% klubov, in ŠOS na 

promocijskih 

materialih  

Pričakovano vključevanje logotipa zveze, ki združuje več kot 50 % 

klubov, in ŠOS, se zniža za 25 %. Nova dikcija: 

Ocenjevanje:   

3 točke: Klub do 1. februarja na naslov zveze, ki združuje več kot 

50 % klubov, posreduje najmanj 1,5 % (prej 2 %) različnih oblik 

promocijskega materiala glede na minimalno število članstva, na 

katerem sta vključena logotipa Zveze ŠKIS in ŠOS-a.  

0 točk: Klub na naslov zveze, ki združuje več kot 50 % klubov, ne 

posreduje najmanj 1,5 % (prej 2 %) oz. pravočasno ne posreduje 

različnih oblik promocijskega materiala, na katerem sta vključena 

logotipa Zveze ŠKIS, in ŠOS-a. 

 

22. Število objav v 

medijih  

Pričakovano število objav v medijih se zniža za 25 %. Nova dikcija:  

Ocenjevanje:  

4 točke: Klub ima v preverjanem koledarskem letu vsaj 4,5 % (prej 

6 %) objav v medijih glede na minimalno število članstva.  

3 točke: Klub ima v preverjanem koledarskem letu vsaj 3 % (prej 4 

%) objav v medijih glede na minimalno število članstva. 

2 točki: Klub ima v preverjanem koledarskem letu vsaj 1,5 % (prej 

2 %) objav v medijih glede na minimalno število članstva.  

1 točka: Klub ima v preverjanem koledarskem letu vsaj 0,8 % (prej 

1 %) objav v medijih glede na minimalno število članstva.  

0 točk: Klub ima v preverjanem koledarskem letu manj kot 0,8 % 

(prej 1 %) objav v medijih glede na minimalno število članstva. 
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23. Uradne ure  Besedilo 3. odstavka se dopolni: Glede števila ur se upošteva 

celoletno povprečje, pri čemer se izvzame študijske počitnice (julij, 

avgust) in za leto 2020 čas izbruha epidemije koronavirusa oz. 

dokler klubi ne presodijo, da je varno imeti uradne ure.  

 

Pričakovano število uradnih ur se zniža za 25 %. Nova dikcija: 

Ocenjevanje:  

3 točke: Klub ima tedensko vsaj1,5 % (prej 2 %) uradnih ur, na 

katerih se lahko študent včlani v klub in koristi njegove ugodnosti, 

glede na minimalno število članstva.  

0 točk: Klub ima v tednu manj kot 1,5 % (prej 2 %) uradnih ur, na 

katerih se lahko študent včlani v klub in koristi njegove ugodnosti, 

glede na minimalno število članstva.  

24. Izobraževanje 

aktivistov 

Pričakovano število ur za izobraževanje se zniža za 25 %. Nova 

dikcija:  

Ocenjevanje: 

Število ur                                         Število točk 

 9                                                             1 

18                                                            2 

27                                                            3 

36                                                            4 

45                                                            5 

vsaj 30                                                    +2 

(za klub, ki v preteklem letu ni opravil KKDK)            

25. Zagotavljanje 

dostopa do javnih 

informacij  

Ocenjevanje kriterija ostaja nespremenjeno. 

26. Zapisnik 

nadzorne komisije 

Besedilo se dopolni: Štejejo zapisniki sej, ki potekajo s fizičnim 

srečanjem, konferenčnim srečanjem ali korespondenčno. 

Ocenjevanje kriterija ostaja nespremenjeno. 
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27. Število projektov 

v drugih Upravnih 

enotah  

V letu 2020 se poleg fizičnih projektov lahko projekti izvajajo tudi na 

spletu. Za dokazovanje le teh mora klub predložiti projektno poročilo 

iz katerega je razvidno, da je projekt namenjen članom iz preostaloh 

upravnih enot, kjer klub nima sedeža. 

Pričakovano število projektov v drugih Upravnih enotah se zniža za 

25 %. Nova dikcija:  

Ocenjevanje:  

3 točke: Klub ima v preverjanem koledarskem letu izvedenih vsaj 

7,5 % (prej 10 %) skupnega števila projektov v upravnih enotah, 

kjer nima sedeža.  

0 točk: Klub nima v preverjanem koledarskem letu izvedenih vsaj 

7,5 %  (prej 10 %)  skupnega števila projektov v upravnih enotah, 

kjer nima sedeža. 

 

Dopolnitev velja od sprejetja dalje in pri ocenjevanju zamenjuje kriterije iz KKDK 2019. Pri tem 

ne spreminja pomena in vsebine KKDK 2019. Dopolnitev je sprejeta na podlagi izrednih 

razmer, ki v letu 2020 vladajo v Sloveniji in je odraz le-teh ter se lahko ob ponovnem pojavu 

zaostrovanja razmer do konca leta ustrezno spremenijo in dopolnijo.  

 

 


