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POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI - 
2. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV PO 

KREATIVNI POTI DO PRAKTIČNEGA ZNANJA 
 
Navodilo za lažje spremljanje objavljenih pogostih vprašanj in odgovorov:  
Sklad bo na vaša pogosta vprašanja, povezana z javnim razpisom »Po kreativni poti do praktičnega 
znanja«, odgovarjal tudi na spletni strani. V dokumentu  bomo odgovore na standardna vpašanja 
objavljali sproti. Priporočamo, da pogosteje obiščete spletno stran razpisa in v dokumentu »Pogosta 
vprašanja in odgovori« preverite zadnji datum objave in si s tem poskrbite, da ste o dodatnih pojasnilih 
na razpisu pravočasno in ustrezno informirani. 
 

Povezava do razpisa: http://www.sklad-kadri.si/si/razvoj-kadrov/razpis/n/2-javni-razpis-za-
sofinanciranje-projektov-po-kreativni-poti-do-prakticnega-znanja/ 
 
Zadnja sprememba:  11. 12. 2014 

 

1. Ali lahko vodenje in koordiniranje projekta opravlja za prijavitelja 

zunanji izvajalec, ki ima strokovne izkušnje pri izvajanju tovrstnih aktivnosti?  

 

Odgovor: 

Ne. 

 

2. Pogoji za pedagoškega mentorja so, da mora biti v času izvajanja projekta 

redno zaposlen na visokošolskem zavodu. Ali je npr. 20% zaposlitev na zavodu 

ustrezna? 

 

Odgovor: 

Da.  

 

3. Sofinanciranje je opravičeno le 6 mesecev. Ali to pomeni, da mora biti projekt 

zaključen v 6 mesecih? Kaj se zgodi, če se projekt zavleče za kakšen mesec, ali 

je v tem primeru potrebno sredstva vrniti? 

 

Odgovor: 

Aktivnosti, ki bodo načrtovane v vlogi se morajo zaključiti najkasneje do predvidenega 

datuma v vlogi oz. najkasneje do 31.7.2015. V kolikor ob zaključku upravičenega obdobja še 

ni znanega rezultata, se v končnem poročilu ustrezno pojasnijo okoliščine. 

 
 

4. Ali lahko sodelujejo Erasmus študenti in na kakšen način se jih vključi? V 

prijavni obrazec je namreč potrebno pri študentu vnesti Ime študijskega 

programa. Tukaj nastane težava saj študentje, ki so na mobilnosti (Erasmus 

študentje), v okviru Univerze na Primorskem niso vpisani na študijski program. 

Njim ponujajo nabor predmetov iz različnih dodiplomskih št. Programov. 

   

Odgovor: 

Prijavitelj vnese študijski program za Erasmus študenta. Če ni jasno, v kateri študijski 
program sodi večina obveznosti, ki jih bo Erasmus študent opravil v času izmenjave, se 

http://www.sklad-kadri.si/si/razvoj-kadrov/razpis/n/2-javni-razpis-za-sofinanciranje-projektov-po-kreativni-poti-do-prakticnega-znanja/
http://www.sklad-kadri.si/si/razvoj-kadrov/razpis/n/2-javni-razpis-za-sofinanciranje-projektov-po-kreativni-poti-do-prakticnega-znanja/
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lahko določi, da je študijski program tisti, v katerega je vpisana večina študentov, ki bodo 
vključeni v projekt.  
 

5. Ali lahko v vlogi organizacije z gospodarskega ali družbenega področja nastopa 
druga univerza?  
   

Odgovor: 

Ne, v tej vlogi ne more nastopati noben visokošolski zavod.  

 

6. Ali lahko za programe, ki so že sami po sebi zasnovani interdisciplinarno in kot 

taki tudi opredeljeni, štejemo, da v primeru, da so študenti iz takšnega 

programa, projekt izpolnjuje pogoj interdisciplinarnosti? Primeri so 

interdisciplinarni program Kognitivna znanost,   Interdisciplinarni univerzitetni 

študij računalništva in matematike itd. 

 

Odgovor: 

 V primeru projekta, ko so sodelujoči študenti  vpisani v interdisciplinarni program, to ne 

zadostuje za pridobitev točk po merilu 3. Tudi tak projekt lahko dobi točke le, če izpolnjuje 

pogoje iz 3.1 ali 3.2. 

 

7. Pedagoški mentor je lahko visokošolski učitelj ali asistent z doktoratom, zato 

sklepamo, da je predavatelj lahko mentor. Pri kriterijih pa se loči med mladimi 

mentorji in starejšimi (kriterij je, kdaj si prejel zadnji naziv – magisterij ali 

doktorat (10 let)). Zanima nas, kaj se gleda pri predavatelju (kdaj je prejel 

diplomo – to ni eksplicitno navedeno)? 

   

Odgovor: 

Predavatelji, ki so zadnjo stopnjo izobrazbe dosegli po t.i. predbolonjskih programih lahko 

navedejo datum pridobitve najvišjega naziva, ki ustreza najmanj  magistrskemu nazivu po 

bolonjskem sistemu. V skladu z drugo in tretjo alinejo 15. člena Prehodnih in končnih določb 

Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu - ZViS-E (Uradni list RS, št. 

94/06) v tako raven izobrazbe sodi tudi raven izobrazbe "pridobljena po dosedanjih študijskih 

programih za pridobitev univerzitetne izobrazbe" ter "pridobljena po dosedanjih študijskih 

programih za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, skupaj s končanim študijskim 

programom za pridobitev specializacije". 
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Vprašanja objavljena na dan 9. 12. 2014 

 

1. V kolikor je za projektno vsebino potrebno, da sodelujeta 2 podjetji me zanima, 

ali je strošek za delovnega mentorja povrnjen v obeh podjetjih? Torej, vsak 

delovni mentor prejme največ 310 EUR/mesec? 

 

Odgovor:  

Pogoj razpisa je, da se v izvajanje projekta vključi vsaj ena gospodarska družba oz. 

samostojni podjetnik posameznik. V kolikor je v vsebinski zasnovi projekta razvidna potreba, 

da sodelujeta dve podjetji, sta do stroška za sodelovanje delovnega mentorja upravičeni obe 

podjetji. To je 310 EUR za vsakega partnerja, skupaj največ 620 EUR na mesec za 

sodelovanje dveh delovnih mentorjev na projektu.  

 

2. Ali se iz projekta krijejo tudi materialni stroški, oziroma so  plačani le prijavitelji 

pri projektu (akademski mentor, študenti, mentor iz gospodarstva)?  

 

Odgovor: 

Upravičeni stroški javnega razpisa so določeni v pavšalnem znesku in predstavljajo: 

- standardni strošek na enoto za koordiniranje in vodenje projekta na zavodu (enota je 

urna postavka); 

- standardni strošek na enoto za denarno spodbudo študentu (enota je urna postavka); 

- standardni strošek na enoto za sodelovanje delovnega mentorja iz gospodarstva 

(enota je urna postavka). 

 

 

3. V prijavi na razpis, je v primeru mentorja iz gospodarstva, potrebno navesti ime 

mentorja ter firmo, kjer je mentor zaposlen. Zanima me način plačila delovnega 

mentorja, ali se mu nakaže 310 eur/mesec bruto ali neto? Prav tako me zanima 

način plačila, ali je nakazilo 1-kratno, ali vsak mesec in ali je nakazilo direktno 

mentorju na TRR, ali se nakazuje firmi, kjer je mentor zaposlen? Ali se 

omenjeni prejemki štejejo v dohodnino, oziroma, ali so kako drugače 

obdavčeni? 

 

Odgovor: 

Strošek za sodelovanje delovnega mentorja se nakaže prijavitelju, ki potem praviloma na 

podlagi partnerskega sporazuma in zahtevka, ki ga izstavi podjetje prijavitelju prenakaže 

sredstva na TRR podjetja.  

 

4. V razpisu piše, da se projekt sofinancira maksimalno 6 mesecev. 

 

Odgovor: 

Da, z zaključkom vseh aktivnosti najkasneje do vključno 31. 7. 2015 

 

5. Ali se v Prilogi št. 1 pod točko 2.2 Partner v projektu, Seznam pedagoških 

mentorjev v polju »Ime študijskega programa, iz katerega prihaja mentor in 

Klasius P koda« navede ime študijskega področja, iz katerega prihaja mentor 
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ali študijsko področje, na katerem je pedagoški mentor habilitiran na 

visokošolskem zavodu?  

 

Odgovor: 

V Prilogi št. 1 pod točko 2.1 Partnerstvo v projektu, Seznam pedagoških mentorjev v polju 

»Ime študijskega programa«, navedete ime študijskega programa, iz katerega mentor 

prihaja. V kolikor mentor deluje na več področjih, navedete tistega, ki je ustrezen in skladen z 

vsebinsko zasnovo projekta. 

 

6. Ali je center odličnosti lahko partner v razpisanem projektu skupaj z univerzo? 

 

Odgovor: 

V projektu sodelujejo kot dodatni partner, tj. kot organizacija z gospodarskega ali družbenega 

področja, v kolikor po SKIS-u ne sodijo v sektor S.13111 in S.13112. Dodatni partner mora 

izpolnjevati tudi vse ostale pogoje, ki so navedeni v 3. točki JR. 

 

7. V okviru pogojev za 2. javni razpis za sofinanciranje projektov po kreativni poti 

do praktičnega znanja, me zanima pogoj velikosti podjetja in sicer, ali se število 

zaposlenih, čisti prihodki od prodaje in vrednost aktive gledajo po Uredbi 

komisije ES št. 800-2008? 

 

Odgovor: 

Pri pogoju velikost podjetja se upoštevajo podatki, ki so razvidni iz uradne evidence AJPES. 

Velikost se presoja v skladu s 55. členom ZGD-1. 

 

8. Kot študenta Filozofske fakultete me zanima, ali imamo realne možnosti za 

konkurenčno sodelovanju v projektu tudi družboslovno-humanistične fakultete, 

ali so kriteriji izbora bolj naklonjeni naravoslovnim smerem? 

 

Odgovor: 

Vsi projekti imajo enake možnosti za sodelovanje v projektu, kajti merilo iz 1. javnega 

razpisa, ki je dajalo prednost projektom, ki so bili uvrščeni v 4 in 5 po KLASIUS-P,  ni več 

vključeno v merila . 

 

9. Ali se projekt res oceni bolje, če ima dva pedagoška mentorja, od katerih je 

eden mladi in drugi stari mentor? Če to drži, ali sta lahko oba pedagoška 

mentorja z iste fakultete, oz. istega študijskega področja? 

 

Odgovor:  

Kot je navedeno v točki 4.2 javnega razpisa, projekt za vključitev mladega in starega 

pedagoškega mentorja na merilu 5 prejme 10 točk, za vključitev samo mladih mentorjev pa 5 

točk. Za pridobitev točk po tem merilu, sta lahko oba pedagoška mentorja z iste fakultete oz. 

istega študijskega področja. 

 

10. Ali se pri merilu za izbor »prispevek projekta k enakomernejšemu razvoju RS« 

dobi točke, če ima podjetje, ki sodeluje sedež v Ljubljani (in torej v občini s 

koeficientom razvitosti nad 1,11), a v projektu sodeluje tudi dodatna 



 
 
 

Dunajska 22, SI-1000 Ljubljana  telefon 01 434 10 80  fax +386 1 434 58 99 

info@sklad-kadri.si  www.sklad-kadri.si 

organizacija (NVO), ki pa ima sedež v občini z nižjim koeficientom razvitosti? 

Ali se torej upošteva koeficient razvitosti »bolj ugodnega« partnerja ali se 

izključno upošteva podjetje? 

 

Odgovor:  

Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji, se upošteva  koeficient razvitosti občin za leti 2013 

in 2014, v kateri ima na dan objave razpisa sedež gospodarska družba oz. samostojni 

podjetnik posameznik, ki sodeluje v projektu. V primeru sodelovanja dveh gospodarskih 

družb oz. samostojnih podjetnikov posameznikov, se upošteva ugodnejši koeficient za 

dodelitev točk. 

 

11. Ali je Fakulteta za dizajn samostojni visokošolski zavod ali pridružena članica 

Univerze na Primorskem? Zanima me, ali moramo oddati vlogo pod okriljem 

Univerze na Primorskem ali lahko samostojno kot samostojni visokošolski 

zavod?  

 

Odgovor: 

Fakulteta za dizajn ima, ne glede na pridruženo članstvo Univerzi na Primorskem, status 

samostojnega visokošolskega zavoda in kot taka naj se tudi prijavi.  

 

12. Ali mora biti delovni mentor, ki prihaja iz društva, zaposlen v društvu? Običajno 

društva nimajo redno zaposlenih ljudi. 

 

Odgovor: 

V kolikor bi pri projektu sodelovalo društvo, bi delovni mentor iz takega društva moral 

izpolnjevati vse pogoje, med drugim bi moral biti tudi redno zaposlen v tem društvu.  

 

13. Ali so do prijave na razpis upravičeni tudi samozaposleni v kulturi, ki so vpisani 

v Poslovni register Slovenije in v Razvid samozaposlenih v kulturi? 

 

Odgovor:  

Samozaposleni v kulturi, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije, lahko sodelujejo v 

projektu kot partner »organizacija z gospodarskega ali družbenega področja«, pri čemer 

morajo izpolnjevati vse pogoje določene v 3. točki JR, tudi pogoj redne zaposlitve za 

delovnega mentorja.  

 

14. Ali pravilno razumemo, da ima en projekt lahko več pedagoških in hkrati tudi 

več delovnih mentorjev? Da je torej nujni pogoj le, da ima vsak projekt VSAJ 

enega pedagoškega in enega delovnega mentorja, sicer pa jih lahko ima več?  

 

Odgovor: 

Da. Projekt lahko zaradi interdisciplinarnosti in drugih vsebinskih razlogov vključi več 

pedagoških mentorjev (priporočamo največ štiri pedagoške mentorje), za katere pa je 

potrebno v prijavnem obrazcu jasno opredeliti njihov vsebinski doprinos oz. naloge v 

projektu, vendar v skupni vrednosti največ  40 ur oz največ 540 EUR/ mesec za posamezni 

projekt.  
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Na projektu lahko sodeluje več delovnih mentorjev (obvezno en delovni mentor iz 

gospodarske družbe oz. samostojnega podjetnika posameznika), in sicer: 

- 1 delovni mentor iz gospodarske družbe oz. samostojnega podjetnika posameznika ter 1 

delovni mentor iz organizacije z gospodarskega ali družbenega področja, ali  

- 2 delovna mentorja iz dveh različnih gospodarskih družb oz. samostojnih podjetnikov 

posameznikov.  

 

V primeru, da na projektu sodeluje več delovnih mentorjev, ki izpolnjujejo pogoje razpisa, so 

do stroška za sodelovanje delovnega mentorja upravičena največ dva delovna mentorja (to 

je 2 x največ 310 EUR/mesec. 

 

15. Ali je lahko isti profesor pedagoški mentor na dveh  ali treh projektih,  hkrati pa 

tudi koordinator več projektov? 

 

Odgovor: 

Da, pri čemer je potrebno upoštevati, da mora pedagoški mentor izpolnjevati pogoje 

določene v 3. točki javnega razpisa. 

 

16. Ali je lahko fakultetni strokovni sodelavec naveden kot koordinator pri več 

projektih (npr. pri treh projektih opravi po 10 ur koordinacije mesečno)? 

 

Odgovor: 

Da. 

 

17. Ima lahko en projekt več koordinatorjev (npr. polovico ur za koordinacijo opravi 

pedagoški mentor, polovico pa eden od strokovnih sodelavcev s fakultete, ki 

skrbi za pravočasno poročanje, ipd.)? 

 

Odgovor:  

Da.  

 

18. Podjetje, ki bo predvidoma sodelovalo v enem od naših projektov, sodi v 

skupino malih podjetij (ima 4 zaposlene), a je njegova večinska lastnica (51%) 

oz. 'mama' eno od slovenskih velikih podjetij. Je to kak problem oz. bi morali to 

večinsko lastništvo kjerkoli dokazovati, omenjati? Predvidevamo, da ne, saj je 

'naše' podjetje normalno registrirano, v skladu z ZGD, ima svojo odgovorno 

osebo, itd. 

 

Odgovor: 

Pri preverjanju pogojev bo sklad upošteval in preverjal podjetje, ki bo sodelovalo v projektu, 

pri čemer ni potrebno navajati kakršnekoli povezave oz. večinskega lastništva. Iz zgoraj 

navedenega izhaja, da se prijavite kot malo podjetje.  
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19. Pri izpolnjevanju obrazca za dodatnega partnerja me zanima kako naj določimo 

velikost, ko gre za organizacijo iz gospodarskega ali družbenega področja? 

 

Odgovor: 

V primeru, da se v projekt vključi kot dodatni partner organizacija z družbenega ali 

gospodarskega področja (kliknite Dodajte sopartnerja), pustite pa rubriko »velikost« prazno, 

ker  velikost v takih  primerih  ni določena. 

 

20. Zanima me, ali se med seboj izključujeta vlogi pedagoškega mentorja v eni 

prijavi moje fakultete in univerze in vloga mentorja z druge fakultete (torej ne 

prijavitelja) na drugi prijavi druge univerze. Na svoji fakulteti se torej prijavim s 

svojim projektom, druga univerza pa bi me rada za so-mentorja z druge 

fakultete. Je to združljivo?  

 

Odgovor: 

Tovrstno sodelovanje oz. vključevanje v projekte PKP je možno.  

 

21. Kot primeri se omenjajo lokalne skupnosti, katerih tipični predstavnik so 

občine. Občine so neposredni proračunski uporabnik (po seznamu na 

http://www.ujp.gov.si/dokumenti/dokument.asp?id=127) in bi glede na definicijo 

v razpisu morale biti izločene. So občine upravičene za sodelovanje v projektu? 

 

Odgovor:  

Občina je lahko vključena v projekt PKP kot partner »organizacija z gospodarskega in 

družbenega področja«, ker ne sodi v podsektorje: (šifra S.13111) in (šifra S.13112). 

 

22. Ali so policijska uprava, ministrstva, slovenska vojska, statistični urad, 

agencija za okolje upravičena za sodelovanje? 

 

Odgovor: 

Zgoraj navedeni ne izpolnjujejo pogojev za sodelovanje v projektu PKP. 

 

23. Zanima me ali v projektu lahko sodeluje VELIKO podjetje. Med merili je namreč 

navedeno, da se dobijo dodatne točke, če gre za prispevek projekta k razvoju 

mikro, malega in srednjega podjetništva (podjetje ne sodi v skladu s 55. členom 

ZGD-1 v skupino velikih podjetij). Nikjer pa nisem našla, da je izrecno napisano, 

da sodelujoče podjetje ne sme biti veliko. 

 

Odgovor:  

Z javnim razpisom se v nobeni točki NE prepoveduje ali izključuje sodelovanja velikih 

podjetij. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ujp.gov.si/dokumenti/dokument.asp?id=127
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24. Ali zasebna lekarna s.p. izpolnjuje pogoje za podjetje po ZGD, ali lahko sodeluje 

samo kot organizacija? 

 

Odgovor: 

V kolikor gre za zasebno lekarno s.p, lahko sodeluje v projektu kot podjetje, v nasprotnem 

primeru pa kot organizacija z družbenega ali gospodarskega področja . Najlažje je preveriti v 

evidenci AJPES in sicer v osnovnem izpisu podjetja pod rubriko »drugi podatki« je 

navedeno: 

- Pravnoorganizacijska oblika: Samostojni podjetnik posameznik s.p. 

- Sektorska pripadnost (SKIS): … (samozaposleni delodajalci) 

 

25. Če je odvetniška družba registrirana kot d.o.o.,  verjetno kot taka lahko sodeluje 

kot gospodarska družba? 

 

Odgovor: 

Podjetje, ki izpolnjuje pogoje iz javnega razpisa in je registrirano po ZGD (npr. d.o.o.), je 

lahko v projekt vključeno kot »gospodarska družba oz. samostojni podjetnik 

posameznik«. 

 

26. V razpisu piše, da lahko en mentor izhaja iz gospodarstva, drug mentor pa iz 

organizacije iz gospodarskega področja. Kašna je razlika med firmo 

(gospodarstvo) in gospodarsko organizacijo? 

 

Odgovor: 

V terminologijo organizacije iz gospodarskega ali družbenega področja se v tem razpisu 

 uvrščajo tiste organizacije, ki niso ustanovljeni po ZGD-ju, ali niso samostojni podjetniki 

posamezniki. Sodelujejo lahko tiste organizacije iz gospodarskega ali družbenega področja, 

ki  ne sodijo po SKIS-u v  S.13111 ali S.13112. 

 

27. Zanima me ali višja XXX šola  izpolnjuje pogoje za prijavo na vaš razpis.  

 

Odgovor: 

Višje strokovne šole žal ne morejo oddati vloge na ta javni razpis. Prijavijo se lahko univerze 

in samostojni visokošolski zavod. 

 

 

 

28. Morajo biti vsi študentje iz istih letnikov (npr. na Fakulteti za strojništvo) ali je to 

lahko različno? Če prav razumem, je celo priporočljivo, da prihajajo iz različnih 

smeri. Vsi pa morajo biti iz istega zavoda (najmanj 3 iz Fakultete za 

strojništvo)? 

 

Odgovor: 

Letniki, v katere so študenti vpisani, so lahko različni v okviru posameznega projekta.  

Projekt s študenti z različnih študijskih smeri (klasius-p) prejme točke v okviru 3. merila 

»interdisciplinarnost«. Najmanj trije študenti morajo biti vpisani pri visokošolskem zavodu, ki 

je izvajalec projekta, ostali študenti pa so lahko vpisani v različne visokošolske zavode. 
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29. V podjetju bi radi rešiti določen problem in razmišljamo o prijavi na razpis. Je 

študent lahko tudi  eden izmed naših štipendistov? 

 

Odgovor: 

Da. 

 

30. Zanima me, če se kot organizacija z gospodarskega ali družbenega področja 

šteje tudi društvo?  

 

Odgovor: 

Da, ob pogoju, da izpolnjuje pogoje navedene v 3. točki razpisa. 

 

Glede razpisa me zanima, do kdaj bodo znane odobritve oz. zavrnitve prijav? 

 

Odgovor: 

Predvidoma v roku 60 dni od odpiranja vlog bodo znani rezultati. Istočasno bodo izdani 

sklepi o odobritvah / zavrnitvah projektov oz. vlog.  

 

31. Ali je lahko pedagoški mentor visokošolski učitelj, ki ima najvišjo pridobljeno 

izobrazbo magisterij stroke (2. bolonjska stopnja)? 

 

Odgovor: 

Iz 52. člena ZViS so visokošolski učitelji tudi predavatelji in višji predavatelji, 55. člen ZViS pa 

določa, da morajo za izvolitev v ta naziv imeti najmanj diplomo druge stopnje (bolonjski 

sistem), torej magistrsko diplomo. Če zadostijo temu pogoju, so lahko pedagoški mentorji. 

 

32. V kolikor sodelujejo študenti drugih visokošolskih zavodov, ali je potrebno 

pridobiti soglasje zavoda za sodelovanje študentov na razpisu tekom prijave ali 

v kolikor je projekt odobren pred začetkom izvajanja projekta? 

 

Odgovor: 

Soglasja zavoda za sodelovanje študentov skladu ni potrebno posredovati. Medsebojne 

odnose, pravice in obveznosti med partnerji v zvezi z izvajanjem in sofinanciranjem projekta, 

se praviloma uredijo s partnerskim sporazumom. 

 

33. V prijavni dokument za razpis PKP moramo vpisati Klasius P kode, kar pa ni 

jasno opredeljeno. Kaj je to in kje te informacije najdem. Na »stat.si«, obstaja 

sicer iskalnik teh kod, vendar se stvari ne ujemajo. V PDF datoteki lahko 

vpišemo številke 01, 08, 09…, 99. Doktor elektrotehnike (brez smeri) ima po 

stat.si kodo 520. Zelo begajoče… Torej, kje naj zvem točno katere vrednosti 

vpisati za klasius-P ? 

 

Odgovor: 

V polje »Ime študijskega programa, iz katerega prihaja mentor in Klasius P« vpišite ime 

študijskega programa, iz katerega prihaja mentor in Klasius P kodo tega programa. 
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KLASIUS-P - Klasifikacije področij izobraževalnih aktivnosti/izidov najdete na naslednji 

povezavi: http://www.stat.si/klasje/kodirni_a.aspx?cvn=5648 .  

 

34. Pri pregledu razpisne dokumentacije nikjer ne najdem opredelitve glede 

intelektualne lastnine. Mi lahko prosim pomagate - kje je zapisano, da rezultati 

projektov niso last študentov oz. podjetja, temveč so javno dobro? Kje piše, da 

so rezultati javno dobro? 

 

Odgovor: 

V vzorcu pogodbe o sofinanciranju izvajanja projektov je v 15. členu navedeno, da 

 »Morebitni rezultati posameznega projekta (avtorska dela, študije, raziskave in morebitne 

podobne stvaritve, nastale pri izvajanju projekta) morajo biti prosto dostopni širši javnosti z 

objavo na spletni strani sklada in v času trajanja projekta ne bodo uporabljeni v tržne 

namene.« To pomeni, da je potrebno ob zaključku projekta na kratko opisati rezultate oz. 

zaključke projekta, katere sklad objavi na svoji spletni strani. Prav tako je pomembno, da se 

v času izvajanja rezultati ne uporabijo v tržne namene. V zvezi z opredelitvijo intelektualne 

lastnine se lahko vključeni v projekt dogovorite eventualno  v partnerskem sporazumu ali 

kako drugače (v pristojnosti vključenih v projekt). 

 

35. Koliko vsebine se približno pričakuje pri točkah Opis predvidenih nalog 

vključene osebe v projektu in pri opisu kompetenc? 

 

Odgovor: 

Prostor za opis nalog in opis kompetenc, je omejen na cca. 80 besed. Pri vsebini se 

osredotočite na konkretne naloge vključenih oseb in predvidene kompetence, ki ji bodo 

študenti pridobili z vključitvijo v projekt. 

 

36. Ali lahko med podiplomske študente vključimo tudi študente na doktorskem 

študiju? 

 

Odgovor: 

Da.  

 

37. Na podlagi česa se preverja interdisciplinarnost pri študijskih programih 

(Klasius na eno decimalko, dve decimalki ali kako drugače)? 

 

Odgovor: 

Upošteva se dvomestni Klasius – P. 

 

38. Kako se bo preverjala interdisciplinarnost pedagoških mentorjev? 

 

Odgovor: 

Interdisciplinarnost pedagoških mentorjev se zagotavlja na podlagi študijskega programa, iz 

katerega prihaja mentor in ne na podlagi študijskega področja, na katerem je habilitiran na 

visokošolskem zavodu. Preverja se na podlagi podatkov, navedenih v prijavnem obrazcu in 

Klasiusa, ki je naveden. Za verodostojnost navedenih podatkov z izjavo jamči odgovorna 

oseba zavoda. 

http://www.stat.si/klasje/kodirni_a.aspx?cvn=5648
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39. V kakšnem % (krajši delovni čas) mora biti zaposlen pedagoški mentor na 

izobraževalni inštituciji in delovni mentor v podjetju? 

 

Odgovor: 

Iz besedila razpisa izhaja, da mora biti pedagoški in delovni mentor zaposlen, nič pa v 

kakšnem %. Pogoj, da sta pedagoški in delovni mentor zaposlena  preverjamo v evidencah 

pri ZZZS. Opozoriti velja, da npr. avtorska pogodba, podjemna pogodba, pogodba o 

poslovodenju, ni ustrezen akt za izpolnjevanje pogoja. 

 

40. Ali mora biti pedagoški mentor na izobraževalni inštituciji zaposlen ves čas 

trajanja projekta? 

 

Odgovor: 

Da. 


