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Svet študentskih organizacij lokalnih skupnosti (Svet ŠOLS) na svoji 82. redni seji dne 14. septembra 

2021 sprejema dopolnitev 

  

Kriterijev kakovosti delovanja klubov za koledarsko leto 2021 

  

Za predlagano dopolnitev že obstoječi Prilogi 1- Kriterijem kakovosti delovanja klubov za koledarsko 

leto 2021 smo se ponovno odločili zaradi izrednih razmer, v katerih se nahajamo že od marca 2020. 

Zaradi epidemije koronavirusa in s tem omejevalnih državni odlokov se je študentsko organiziranje, 

v do sedaj poznani obliki, ustavilo in svoj glavni namen preusmerilo stran od običajnih nalog in 

projektov, ki jih klubi navadno izvajajo. Dolgo zaprtje države zaradi epidemije virusa COVID-19 je 

prineslo zmanjšanje financiranja študentskih organizacij in je onemogočilo izvedbo projektov v 

poznani obliki, kar je še dodatno otežilo delo študentskih organizacij lokalnih skupnosti. Kljub temu 

pa so se klubi v preteklem letu delno že prilagodili na novo stanje, ki ga je prinesla epidemija in začeli 

aktivno uporabljati različna virtualna orodja za izvedbo projektov in sestankov na daljavo. 

Iz zgoraj omenjenih razlogov in s tem oteženega in omejenega dela študentskih organizacij lokalnih 

skupnosti smo se torej odločili za (delno) omejitev zahtev, ki jih predvidevajo Kriteriji kakovosti 

delovanja klubov za koledarsko leto 2021. 

 

Natančneje, gre za znižanje odstotnih vrednosti, predstavljenih v Kategoriji 2 in Kategoriji 3, ki so 

vezane na število vseh študentov na področju, ki ga klub pokriva, za 50 % . Znižanje je sorazmerno 

z znižanjem minimalnega članstva, ki ga klubi morajo doseči v študijskem letu 2021/2022 za 

ohranitev statusa OO ŠOS iz 15% na 7,5%. Prav tako gre za znižanje pričakovanega števila 

zapisnikov rednih sej študentskih klubov (v 3. kriteriju) na način, da zaradi izrednih razmer 

(prepoved združevanja, popolno zaprtje države) od klubov ne zahtevamo prevelikega števila 

zapisnikov. Nekatere kriterije pa smo prilagodili na način, da se pri ocenjevanju upoštevajo tudi 

aktivnosti, ki so bile izvedene preko spleta. Predlagano zmanjšanje od klubov še vedno zahteva 

kvalitetno in raznoliko delovanje, a jim hkrati pušča več manevrskega prostora za uspešno doseganje 

kriterijev. 

 

Krizna situacija od nas že drugo leto 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. 
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Za preverjanje izpolnjevanja pogojev je zadolžen Svet ŠOLS. Svet ŠOLS lahko na predlog predsednika 

Sveta ŠOLS za preverjanje izpolnjevanja imenuje delovno skupino. Kriterije kakovosti delovanja 

sestavlja 20 kriterijev. Kriteriji od 1 do 7 sodijo v Kategorijo 1 in niso ovrednoteni s točkami. Klub mora 

izpolnjevati celotne kriterije v Kategoriji 1. Klub mora izpolnjevati vse kriterije v Kategoriji 1. Kriteriji 

od 8 do 18 sodijo v Kategorijo 2. V Kategorijo 3 sodita kriterija 19 in 20. Kriterij 19 je namenjen zgolj 

klubom, ki združujejo več upravnih enot (UE). Kriterij 20 pa klubom, ki so včlanjeni v zvezo s statusom 

ZD ŠOLS. Kategorija 2 je ovrednotena s 32 točkami in velja za vse študentske klube. Kategorija 3 je 

ovrednotena s 6 točkami in velja za določene študentske klube. Skupno število točk je odvisno od 

tega ali klub pokriva več upravnih enot in ali je včlanjen v zvezo s statusom ZD ŠOLS, tako sta Kategoriji 

2 in 3 ovrednoteni med 32 in 38 točkami. Število vseh točk je: 

-     za klube, ki pokrivajo eno UE in niso včlanjeni v zvezo s statusom ZD ŠOLS, 32 točk, 

-     za klube, ki pokrivajo eno UE in so včlanjeni v zvezo s statusom ZD ŠOLS, 34 točk, 

-     za klube, ki pokrivajo več UE in niso včlanjeni v zvezo s statusom ZD ŠOLS, 36 točk, 

-     za klube, ki pokrivajo več UE in so včlanjeni v zvezo s statusom ZD ŠOLS, 38 točk. 

  

V Kategoriji 2 in 3 je možno pridobiti 10 bonus točk, ki ne štejejo v osnovo za izpolnjevanje Kategorije 

2 in 3, kar pomeni, da lahko klub v primeru izpolnitve vseh kriterijev dobi: 

-     za klube, ki pokrivajo eno UE in niso včlanjeni v zvezo s statusom ZD ŠOLS, 42 točk, 

-     za klube, ki pokrivajo eno UE in so včlanjeni v zvezo s statusom ZD ŠOLS, 44 točk, 

-     za klube, ki pokrivajo več UE in niso včlanjeni v zvezo s statusom ZD ŠOLS, 46 točk, 

-     za klube, ki pokrivajo več UE in so včlanjeni v zvezo s statusom ZD ŠOLS, 48 točk. 

  

Lestvica točkovanja: 

  

●   Če klub izpolnjuje vse kriterije v Kategoriji 1 in pri kriterijih v preostalih kategorijah 

skupaj 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 preostalih kategorijah skupaj 

ne zbere najmanj 65 % točk, izgubi 20 % sredstev. 
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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.). 

 

Sprememba točkovanja v Kategoriji 1: 

 

Poimenovanje kriterija Sprememba za ocenjevanje kriterijev 

1. Prisotnost svetnikov na 
sejah Sveta ŠOLS 

Točka ostaja nespremenjena. 

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 
8, saj v času epidemije koronavirusa klubi niso mogli izvajati 
sej s fizičnim srečanjem, prav tako je bilo v tem času delno 
onemogočeno izvajanje projektov, kljub temu pa želimo 
klube vzpodbujati k rednemu sestajanju in prenosu 
informacij. Ker so se klubi delno že prilagodili na sestajanje 
na daljavo, želimo smiselno upoštevati tudi zapisnike 
konferenčnih in korespondenčnih sej. 
 
Ocenjevanje:  
 
DA: Klub predloži vsaj 8 zapisnikov (prej 10) za 8 različnih 
mesecev (prej 10), ki morajo vsebovati vse zgoraj našteto, 
biti podpisani s strani predsednika in zapisnikarja, žigosani in 
potrjeni na najvišjem voljenem izvršnem organu kluba. 
Predloži se tudi zapisnik/dokument, ki dokazuje potrditev 
zadnjega izmed osmih zapisnikov (prej desetih). 
  
NE: Klub ni izpolnil katere koli od zgoraj navedenih zahtev. 
 
Besedilo se dopolni: Štejejo zapisniki sej, ki potekajo s 
fizičnim srečanjem, konferenčnim srečanjem ali 
korespondenčno. 

4. Projektna dokumentacija Točka ostaja nespremenjena. 
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5. Letna programska in 
finančna dokumentacija 

Točka ostaja nespremenjena. 

6. Klubska dokumentacija Točka ostaja nespremenjena. 

7. Eksterno računovodstvo Točka ostaja nespremenjena. 

 

Sprememba točkovanja v Kategoriji 2: 

 

Poimenovanje kriterija Sprememba za ocenjevanje kriterijev 

8. Predčasno doseganje 
minimalnega članstva 

Besedilo se dopolni: Članstvo se izkazuje s pristopno izjavo 
ter originalnim potrdilo o vpisu za tekoče študijsko leto ali s 
pristopno izjavo ter kopijo originalnega potrdila o vpisu za 
tekoče študijsko leto ali  s pristopno izjavo ter potrdilom o 
vpisu, posredovanim v digitalni obliki (skenirano potrdilo, 
slikano potrdilo), s klavzulo. 
 
Ocenjevanje kriterija ostaja nespremenjeno. 

9. Odstotek sredstev iz 
drugih virov 

Celotni kriterij se ocenjuje z bonus točkami, saj je zaradi 
dolgega zaprtja države, finančnih posledic epidemije in 
zmanjševanja proračunov, namenjenih za sponzorstva, 
donatorstva, razpise, itd. klubom oteženo zbiranje sredstev iz 
drugih virov.  
 

Ocenjevanje: 

 

+1 bonus točka:  1–5 % pridobljenih sredstev glede na letne 
koncesijske dajatve s strani ŠOS in nakazila po ZUJF. 

+ 2 bonus točki : 5–10 % pridobljenih sredstev glede na letne 
koncesijske dajatve s strani ŠOS in nakazila po ZUJF. 

+ 3 bonus točke: nad 10 % pridobljenih sredstev glede na 
letne koncesijske dajatve s strani ŠOS in nakazila po ZUJF. 

10. Sodelovanje z drugimi 
društvi 

Točka ostaja nespremenjena. 

11. Obstoj in delovanje 
dijaške sekcije 

Odstotna vrednost v ocenjevalni smernici Ocenjevanje števila 
včlanjenih dijakov v klub se zniža za 50%, sorazmerno z 
znižanjem zahtevanega minimalnega članstva. 
 

Ocenjevanje števila včlanjenih dijakov v klub: 

  
1 točka: V klub je v šolskem letu 2021/22 včlanjeni vsaj 1,5 % 
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(prej 3 %) dijakov glede na celotno število študentov v UE. 
  
0 točk: V klub je v šolskem letu 2021/22 včlanjenih manj kot 

1,5 % (prej 3 %) dijakov glede na celotno število študentov v 

UE. 

12. Delovanje na vsebinskih 
področjih 

Točka ostaja nespremenjena. 

13. Pokritost klubskega 
delovanja v medijih 

Točka ostaja nespremenjena. 

14. Sistemizacija dela 
aktivistov 

Točka ostaja nespremenjena. 

15. Uradne ure 
Točka ostaja nespremenjena. 

16. Izobraževanje aktivistov Točka ostaja nespremenjena. 

17. Zapisniki nadzorne 
komisije 

Besedilo se dopolni: Štejejo zapisniki sej, ki potekajo s 

fizičnim srečanjem, konferenčnim srečanjem ali 

korespondenčno. 

 
Ocenjevanje kriterija ostaja nespremenjeno. 

18. Zastopanost kluba na 
sejah Sveta ŠOLS 

Točka ostaja nespremenjena. 

 

Sprememba točkovanja v Kategoriji 3: 

 

Poimenovanje kriterija Sprememba za ocenjevanje kriterijev 

19. Število projektov v drugih 
upravnih enotah 

Odstotna vrednost, ki je vezana na število študentov v 
upravnih enotah, ki jih klub pokriva in kjer nima sedeža, se 
zniža za 50%, sorazmerno z znižanjem zahtevanega 
minimalnega članstva. 

 

Ocenjevanje: 

  
4 točke: Klub ima v preverjanem koledarskem letu izvedenih 
vsaj 10 % skupnega števila projektov ali 0,5 % (prej 1  %) 
projektov glede na število študentov v upravnih enotah, ki 
jih klub pokriva in kjer nima sedeža. 
  
2 točki: Klub ima v preverjanem koledarskem letu izvedenih 
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vsaj 5 % skupnega števila projektov ali 0,25 % (prej 0,5 %) 
projektov glede na število študentov v upravnih enotah, ki 
jih klub pokriva in kjer nima sedeža. 
  
0 točk: Klub ima v preverjanem koledarskem letu izvedenih 

manj kot 5 % skupnega števila projektov ali 0,25 % (prej 0,5 

%) projektov glede na število študentov v upravnih enotah, 

ki jih klub pokriva in kjer nima sedeža. 

20. Prisotnost na regijskih sejah Besedilo se dopolni: V času epidemije in zaprtja države 
regijske seje  in delovno-motivacijski vikendi ne bodo 
potekali s fizičnim srečanjem, temveč konferenčno. 
 
Ocenjevanje kriterija ostaja nespremenjeno. 

 

Dopolnitev velja od sprejetja dalje in pri ocenjevanju zamenjuje kriterije iz KKDK 2021. Pri tem ne 

spreminja pomena in vsebine KKDK 2021. Dopolnitev je sprejeta na podlagi izrednih razmer, s katerimi 

se soočamo od leta 2020.  

 

 


