
Na podlagi 7. sklepa Glavnega odbora Zveze ŠKIS z dne 25. 
marca 2021 Zveza ŠKIS objavlja razpis za sofinanciranje
socialnega in/ali zdravstvenega projekta v letu 2021.

RAZPIS ZA ORGANIZACIJO SOCIALNEGA 
IN/ALI ZDRAVSTVENEGA PROJEKTA

2. Pogoji za organizacijo in
izvedbo socialnega in/ali
zdravstvenega projekta:

• nosilec organizacije projekta (prijavitelj) je 
lahko izključno samo član Zveze ŠKIS
(študentski klub),
• glavni organizator projekta mora biti
prijavitelj, 
• projekt mora potekati v časovnem okviru 
od aprila do oktobra 2021, 
• projekt v celoti organizirajo in izvajajo dijaki 
in/ali študenti,
• prijavitelj mora na celostni grafični podobi 
(CGP) uporabljati logotip Zveze ŠKIS,
• prijavitelj mora Zvezo ŠKIS obvestiti o 
vsakršni finančni, vsebinski in terminski 
spremembi projekta. 

1. Namen socialnega in/ali
zdravstvenega projekta:

• spodbujanje delovanja študentskih klubov na 
področju sociale in/ali zdravstva,
• usposabljanje ter večanje kompetenc mladih 
ter krepitev njihovih socialnih veščin, 
• skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi, 
• spodbujanje k zdravemu in aktivnemu načinu 
življenja,   
• spodbujanje kreativnosti na področju sociale 
in/ali zdravstva,
• zajemanje lokalnega okolja študentskih
klubov, 
• zajemanje čim širšega kroga mladih s
poudarkom na študentih in dijakih,
• povezovanje kluba kot organizatorja projekta 
in Zveze ŠKIS kot soorganizatorja projekta.

3. Organizator socialnega in/ali zdravstvenega 
projekta mora zagotoviti:

• dovršen finančni in projektni načrt,
• končno finančno in projektno poročilo o projektu (končno 
poročilo mora prijavitelj oddati najkasneje dva meseca po 
zaključku projekta),
• prijavitelj mora Zvezi ŠKIS zagotoviti vse informacije o poteku 
in izvedbi projekta,
• prijavitelj mora Zvezi ŠKIS poslati eno (1) vmesno vsebinsko 
poročilo o napredovanju projekta (Priloga 4), 
• pojavljanje imena, CGP-ja projekta in logotipa Zveze ŠKIS v 
vseh oblikah komuniciranja.

Če epidemiološka situacija (CO-
VID-19) ne bo dopuščala izvedbe 
projekta na prvotno zastavljen način, 
ima prijavitelj možnost prenosa pro-
jekta v spletno okolje. Ob tem mora 
prijavitelj zagotoviti primerljivo ka-
kovost, o vsaki spremembi pa mora 
obvestiti Zvezo ŠKIS. Zveza ŠKIS bo 
v roku 8 delovnih dni ocenila, ali še 
vztraja pri dogovorjenem obsegu so-
financiranja projekta.   



6. Vložek Zveze ŠKIS

Prijavitelji morajo za izvedbo 
aktivnosti zagotoviti vsaj 50 % 
lastnega finančnega vložka, pri 
čemer bo Zveza ŠKIS na podla-
gi obsežnosti projekta organiza-
torju zagotovila do največ 300 
€. Torej: če Zveza ŠKIS zagotovi 
300 €, mora biti projekt vreden 
vsaj 600 €. Če prijavljeni projekti 
ne zadoščajo minimalnim stan-
dardom, si Zveza ŠKIS pridržuje 
pravico, da ne izbere nobenega 
izmed prijavljenih projektov.
 
Če epidemiološka situacija (CO-
VID-19) ne bo dopuščala izvedbe 
projekta na prvotno zastavljen 
način, ima prijavitelj možnost 
prenosa projekta v spletno oko-
lje. Če bo dogodek v prilagojenih 
razmerah finančno okrnjen, bo 
prijavitelj za to dobil sorazme-
ren delež predvidenih razpisnih 
sredstev. Višina sredstev se lahko 
zmanjša za največ 50 % prvot-
nega zneska. O tem bo odločala 
razpisna komisija Zveze ŠKIS. 

7. Rok in način oddaje 
vloge

Vloge z vsemi zahtevanimi
prilogami je treba poslati na
elektronski naslov:
razpisi@skis-zveza.si,
in sicer z zadevo“Prijava na
razpis”. Rok za oddajo je
22. april 2021.

8. Izbor organizatorja

• Razpisna komisija, ki jo bo
potrdil Glavni odbor Zveze ŠKIS, 
bo pregledala vse prejete vloge.
• Razpisna komisija bo
obravnavala samo popolno
oddane vloge, nepopolno
oddane vloge bodo s sklepom 
zavrnjene.
• Rezultati razpisa bodo znani 
najkasneje 14 dni po koncu roka 
za oddajo vlog. Izbrani prijavitelji 
bodo o izbiri obveščeni po
elektronski pošti.
• Zveza ŠKIS si pridržuje pravico, 
da med poslanimi projekti ne 
izbere nobenega oziroma ne 
podeli predvidenih sredstev.
• Odločitev razpisne komisije je 
dokončna in se nanjo ni mogoče 
pritožiti.

Celotno obdobje izvajanja projekta bo izbranemu klubu na voljo raz-
pisna komisija Zveze ŠKIS (razpisi@skis-zveza.si), na katero se lahko 
obrnete za pomoč pri prijavi na razpis ter kasneje tudi pri organizaciji 
in realizaciji projekta. 

Predsednik Zveze ŠKIS
Mark Perko 

4. Kriteriji, na podlagi 
katerih bo razpisna
komisija določila
nosilca projekta:
• pri izbiri prijavitelja imajo
prednost klubi z vsebinsko
jasno zastavljeno projektno
dokumentacijo, 
• glavno merilo za ocenjeva-
nje je doseženo število točk na 
podlagi Merila za ocenjevanje in 
vrednotenje razpisov (Priloga 1). 

5. Vloga za razpis mora 
vsebovati:

• polne podatke prijavitelja,
• sklep izvršnega organa o
izvedbi socialnega in/ali
zdravstvenega projekta,
• projektni in finančni načrt
(lahko uporabite Priloga 2), 
• izpolnjeno prijavnico (Priloga 3).
        


