
 

 

 

 

Ljubljana, 26. 2. 2021 

RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV ŠSFF ZA IZVEDBO PROJEKTOV (3-2020/21) 

 
Vsak oddelek se lahko na razpis prijavi z do tremi (3) različnimi projekti, vendar 
le z dvema (2) iz iste kategorije. Upoštevajo se tako registrirana kot neregistrirana društva, 
skupine študentov in posamezniki (vendar smiselno z ozirom na oddelek, znotraj katerega se 
prijavljajo za projekt).1 
 
Prijave projektov se pošilja izključno na elektronski naslov financessff@gmail.com. Zadeva 
elektronske pošte se mora začeti z imenom oddelka in nadaljevati z imenom projekta. 
 
Prijava, opis projekta in vsa ustrezna dokumentacija morajo biti v priponkah in ne vsebovani 
v sporočilu (neupoštevanje tega določila se kaznuje po prvi točki kategorije za kazenske 
odbitke tega razpisa). Vsak projekt in priložena dokumentacija mora biti prijavljen v novem 
sporočilu. Naknadne dopolnitve in vsa korespondenca o enem projektu se pošlje kot odgovor 
na prijavo projekta. 

 
Za kategoriji PROMOCIJA in DELOVNO-MOTIVACIJSKI VIKEND se lahko  
društvo prijavi le enkrat letno. Če se prijavi večkrat, mora na prijavi 
označiti, da kandidira za delež sredstev iz te kategorije. 
 
Materialni produkti projektov pod postavko Promocija in Publikacija morajo vsebovati 
ustrezen logo Filozofske fakultete in logo ŠSFF. Neupoštevanje tega določila se kaznuje po 
prvi točki kategorije za kazenske odbitke tega pravilnika. 
 
Nepopolne in neustrezno izpolnjene prijave, ki ne bodo imele ustrezne obrazložitve za 
tako stanje, bodo zavrnjene. 
Prijava naj vsebuje prošnjo na ustreznem obrazcu in dva primerljiva predračuna za zunanje 
ponudnike, na katerih mora biti jasno označen izbrani ponudnik. Pri ponudnikih s pogodbo 
mora biti priložen ustrezen predračun. Projekti, ki se lahko sofinancirajo, so projekti 
študentov FF za študente FF. Če je projekt brez večje vrednosti za širši krog študentov FF, se 
ga lahko v celoti zavrne. 

 
Odbitne ali pribitne točke so navedene v največji absolutni vrednosti. Komisija jih lahko 
dodeli v manjšem obsegu. 

 
1 V kolikor projekt prijavlja posameznik, ki ni svetnica oz. svetnik ŠSFF, je to možno le v sodelovanju s svetnico 
oz. svetnikom ŠSFF, ki prijavo pregleda in po možnosti dopolni. 
 
Larina Griessler, 
predsednica FK ŠSFF 
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Podeljeno število točk vsem projektom se sešteje. Razpisna sredstva se deli z vsoto točk in 
tako določi vrednost posamezne točke. Pred razdelitvijo sredstev se pri projektih, katerih 
število točk presega višino zaprošenega zneska, zmanjša število točk do razmerja z 
zaprošenim zneskom 1 : 1. Točka ob razdelitvi ne sme presegati 1,5 €. 
 
Dodeljene zneske se z nerazporejenimi sredstvi ŠSFF dopolni do smiselno zaokroženih 
zneskov. 

 
Naknadne spremembe namena odobrenih sredstev niso mogoče. 

 
Vsa neporabljena sredstva iz razpisa se bodo prenesla v naslednji razpis. Neporabljena 
sredstva so tista, katerim zaradi zamud s strani organizacije projekta ni mogoče izdati 
naročilnice do konca obdobja (31. 5. 2021). 

 
Razpis se zaključi 17. 3. 2021 ob 23.00. Projekte, prijavljene po tem roku, se zavrne. Na 
razpis se lahko prijavijo projekti, ki bodo izvedeni do 31. 5. 2021. 

 
Do začetka naslednjega razpisnega obdobja je izvajalec projekta predsedniku finančne komisije 
dolžan oddati zaključno poročilo v pisni obliki na financessff@gmail.com (kršenje tega 
določila se kaznuje v skladu s kategorijo za kazenske odbitke tega pravilnika). 

 
Odločitve o financiranju komisija predstavi ŠSFF na seji, na kateri se o teh odločitvah glasuje. 
Na tej seji se pojasni odločanje komisije. Vsak svetnik lahko izrazi nestrinjanje s 
predlaganimi vsotami. Na podlagi tega nestrinjanja se ŠSFF odloči, ali želi spremeniti višino 
financiranja. Pritožba na odločitev ŠSFF o sofinanciranju ni možna. 

 
MAKSIMALNI DODATKI ZA VSE KATEGORIJE: 

                     Inovativnost/kreativnost (samo za projekte, ki se prijavljajo prvič): + 30 % točk v kategoriji 
                     Izjemna pomembnost in/ali odmevnost: + 25 % točk v kategoriji 
                     Medoddelčnost: + 50 % točk v kategoriji 
                     Projekt edini prijavljeni projekt oddelka v raz. obdobju  + 20 % točk v kategoriji 
 

 

KAZENSKI ODBITKI ZA VSE KATEGORIJE 
Kazenski odbitki se uveljavijo pri naslednjem razpisu zaradi nepravilnosti s strani prijavitelja 
v preteklem razpisu. Odbitki se med seboj seštevajo. Vsota vseh odbitkov se odšteje od 
končnega zneska prejetih sredstev projekta. 

 
                     Neoddano oz. pomanjkljivo poročilo: do - 25 % odobrenega zneska projekta, za katerega poročilo ni 
bilo oddano ali je bilo pomanjkljivo 
                     Cene v prilogah k prijavi niso ustrezne do - 30 % končnega zneska  
                     Nedoseganje opisa preteklega projekta: do - 50 % odobrenega zneska projekta, ki ni dosegel opisa 
                     Prošnja oddana do 24 ur po roku - 15 % končnega zneska 
                     Prošnja izven letnega načrta - 20 % končnega zneska 
Prijava projekta za drugo razpisno obdobje, kot je zapisano v letnem načrtu, brez opozorila v prijavi projekta:- 5 T  
Izvedba projekta izven razpisnega obdobja, v katerem je bil prijavljen, brez predhodnega obvestila prijavitelja: -10 T 

 
POROČILO 

Po zaključku projekta mora odgovorna oseba v pisni obliki poslati (po pošti ali 
elektronski pošti) zaključno poročilo o izvedbi projekta, ki mora vsebovati: 
                     - naziv projekta, ime odgovorne osebe in datum izvedbe; 
                     - kratko poročilo o poteku in izvedbi projekta; 
                     - dokumentacijo (vsaj eno sliko z dogodka ali izvod tiskovnega izdelka). 
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Kategorije, najvišja možna ocena in kriteriji:  
 
 
STROKOVNI ali INTEGRATIVNI DOGODEK  
(okrogla miza, literarni/potopisni … večer, izredno strokovno predavanje, enodnevni/dvodnevni tečaj za 
študente, brucevanje …)  
 
Nakup hrane se sofinancira v višini največ 50 eur na dan. 
 
Najvišja ocena projekta:  200 točk  
                    Trajanje 1 dan:  - 100 točk  
                    Manj kot 40 udeležencev (posebna obravnava majhnih oddelkov):  - 30 točk  
                    Manj kot 30 udeležencev (posebna obravnava majhnih oddelkov):  - 60 točk  
                    Manj kot 20 udeležencev (posebna obravnava majhnih oddelkov):  - 100 točk  
                    Pomanjkanje strokovnih/smiselnih vsebin: -  40 točk 

PROMOCIJA  
(tisk majic, tisk letakov, izdelava značk, promocijski film… sem ne spada prehrana!)  
 
Najvišja ocena projekta:  200 točk  
                   Promocijski material je plačljiv za študente: - 50 točk  
                   Pomanjkanje strokovnih/smiselnih vsebin: - 50 točk  
 
* V kategoriji se lahko društvo prijavi za polno točkovanje le enkrat letno.  
  
PUBLIKACIJA (strokovne revije, zborniki)  
 
Najvišja ocena projekta:  250 točk  
                   Naklada pod 100 izvodov: - 30 točk  
                   Plačljivo za študente: - 50 točk  
 
ENODNEVNA EKSKURZIJA  
 
V tej kategoriji ni mogoče zaprositi za financiranje hrane. 
 
Najvišja ocena projekta: 200 točk  
                   Manj kot 40 udeležencev (posebna obravnava majhnih oddelkov): - 10 točk  
                   Manj kot 30 udeležencev (posebna obravnava majhnih oddelkov): - 20 točk  
                   Manj kot 20 udeležencev (posebna obravnava majhnih oddelkov): - 40 točk  
                   Pomanjkanje strokovnih/smiselnih vsebin: - 25 točk  
 
DVO/TRODNEVNA EKSKURZIJA  
 
V tej kategoriji ni mogoče zaprositi za financiranje hrane. 
 
Najvišja ocena projekta:  300 točk  
                   Manj kot 40 udeležencev (posebna obravnava majhnih oddelkov): - 15 točk  
                   Manj kot 30 udeležencev (posebna obravnava majhnih oddelkov): - 25 točk  
                   Manj kot 20 udeležencev (posebna obravnava majhnih oddelkov): - 40 točk  
                   Trajanje 2 dneva: - 50 točk  
                   Pomanjkljiv opis dogajanja po dnevih: -15 točk/dan 
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DALJŠA EKSKURZIJA  
 
V tej kategoriji ni mogoče zaprositi za financiranje hrane. 
 
Najvišja ocena projekta:  400 točk  
                   Manj kot 40 udeležencev (posebna obravnava majhnih oddelkov): - 30 točk  
                   Manj kot 30 udeležencev (posebna obravnava majhnih oddelkov): - 60 točk  
                   Manj kot 20 udeležencev (posebna obravnava majhnih oddelkov): - 100 točk  
                    Trajanje 4 dni: - 50 točk  
                 Pomanjkljiv opis dogajanja po dnevih: -15 točk/dan  
                     
                    

DELOVNO-MOTIVACIJSKI VIKEND  
 
Najvišja ocena projekta:  100 točk  
                    
                   Manj kot 20 udeležencev (posebna obravnava majhnih oddelkov): - 25 točk 
                  Manj kot 10 udeležencev (posebna obravnava majhnih oddelkov): -50 točk  
                   Pomanjkljiv opis dogajanja po dnevih: - 15 točk/dan  
 
 
* V kategoriji se lahko društvo prijavi za polno točkovanje le enkrat letno.  
 
DALJŠI STROKOVNI ali INTEGRATIVNI DOGODEK  
V tej kategoriji se lahko prijavljajo projekti ki trajajo 3 dni ali več, ki se izvajajo v Sloveniji za študente FF ali pa 
za študente FF in njihove goste iz tujine. 
 
Nakup hrane se sofinancira v višini največ 50 eur na dan. 
 
 
Najvišja ocena projekta:  350 točk  
                   Manj kot 40 udeležencev (posebna obravnava majhnih oddelkov): - 30 točk  
                   Manj kot 30 udeležencev (posebna obravnava majhnih oddelkov): - 60 točk  
                   Manj kot 20 udeležencev (posebna obravnava majhnih oddelkov): - 100 točk  
                   Pomanjkanje strokovnih/smiselnih vsebin: - 80 točk  
                   Trajanje 3 dni: - 100 točk  
                   Trajanje 4 dni: - 50 točk 

DIGITALNE VSEBINE 
V tej kategoriji se lahko prijavlja izdelavo in vzdrževanje spletnih strani, aplikacij ipd. 

Najvišja ocena projekta:  200 točk  
                  Plačljivo za študente: - 50 točk  
                   Pomanjkanje strokovnih/smiselnih vsebin: - 50 točk  
  


