
 

 

 

Pojasnila in usmeritve pri pripravi finančnega načrta projekta 

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV PO KREATIVNI 

POTI DO PRAKTIČNEGA ZNANJA 

 

 

Pojasnila samostojnih visokošolskih zavodov oz. univerzam (v nadaljevanju: zavod) za 

izpolnjevanje obrazca: »Priloga št. 1: Podatki o projektu« v točki 2. »Podatki o 

projektu«. Ključno navodilo pri izpolnjevanju obrazca je, da zavod načrtuje višino 

sofinanciranih stroškov glede na predvideno število opravljenih ur in ne glede na 

maksimalne mesečne zneske, ki so omejeni na posameznem standardnem strošku na 

enoto. 

 

Zavod pri načrtovanju finančnega načrta v točki 2.3. »Finančni načrt« obrazca, vnaša 

predvidene stroške oz. število ur dela na projektu za posamezno vrsto standardnega 

stroška: »Vodenje in koordiniranje«, »Študent« in »Mentor v podjetju« ob upoštevanju 

naslednjih navodil in pojasnil.  

 

 

1. Vodenje in koordiniranje projekta: 

 

Kot izhaja iz 6. točke javnega razpisa »Upravičeni stroški« za vodenje in koordiniranje 

projekta se zavodu povrnejo stroški na podlagi standardnega stroška na enoto (ura), ki 

znaša 13 EUR/uro, vendar največ 24 ur oz. največ 310 EUR/mesec za posamezni 

projekt.  

 

V tabelo pod točko 2.3. »Finančni načrt« v obrazcu »Priloga št. 1: Podatki o projektu« 

zavod vnese število predvidenih ur dela na projektu za vodenje in koordiniranje, pri 

čemer število ur ne sme presegati omejitev števila ur tj. 24 ur na mesec (v primeru, da 

projekt traja 3 mesece, je največje število ur 72; v primeru, da projekt traja 4 mesece, je 

največje število ur 96; v primeru, da projekt traja 5 mesece, je največje število ur 120 

itd.). 

 

Za načrtovanje stroška vodenja in koordiniranja velja naslednje: 

 

V primeru, da bo zavod v finančnem načrtu načrtoval maksimalno število ur 

sodelovanja na projektu, bo izračun v tabeli finančnega načrta za primer projekta, ki 

traja tri mesece takšen:  

 vodenje in koordiniranje projekta za obdobje 3 mesecev znaša 72 ur oz. 936,00 

EUR. V okviru upravičenih stroškov, navedenih v 6. točki javnega razpisa, je 

maksimalen mesečen znesek 310,00 EUR oz. za obdobje treh mesecev 930,00 

EUR. Iz navedenega izračuna izhaja razlika, neupravičenega stroška 6,00 EUR. 

Sklad bo v primerih, kjer bo zavod uveljavljal maksimalno število ur mesečnega 
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dela koordinatorja, v okviru obravnave vlog in poročil upošteval najvišji skupni 

znesek določen v 6. točki javnega razpisa, ne glede na finančni načrt.  

 

Zgornja obrazložitev velja ne glede na časovno trajanje projektov.  

 

 

2. Študent v projektu: 

 

Kot izhaja iz 6. točke javnega razpisa se za vključitev vsakega študenta v projektne 

aktivnosti izplača denarna spodbuda na podlagi standardnega stroška na enoto (ura), 

ki znaša 9 EUR/uro, vendar največ 32 ur oz. 290 EUR/mesec. 

 

V tabelo pod točko 2.3. »Finančni načrt« v obrazcu »Priloga št. 1: Podatki o projektu« 

zavod vnese število predvidenih ur dela na projektu za vse študente, pri čemer število 

ur ne sme presegati omejitev števila ur, to je 32 ur na mesec na posameznega 

študenta.  

 

Za načrtovanje stroška za denarno spodbudo študentu/om velja naslednje: 

 

V primeru, da bo zavod v finančnem načrtu načrtoval maksimalno število ur, to je 32 ur 

na mesec, bo  izračun stroška za enega študenta v tabeli finančnega načrta 288,00 

EUR na mesec, kar je tudi maksimalen znesek do katerega bo študent  upravičen za 

mesečno delo na projektu. To dejansko pomeni, da se tako v fazi načrtovanja, kot v 

fazi poročanja dejansko upošteva število ur in ne maksimalen mesečni znesek, ki je 

omejen na standardnem strošku na enoto. 

 

 

3. Mentor v podjetju: 

 

Kot izhaja iz 6. točke javnega razpisa »Upravičeni stroški« se za sodelovanje 

delovnega mentorja iz gospodarstva podjetju povrnejo stroški vključitve mentorja na 

podlagi standardnega stroška na enoto (ura), ki znaša 31 EUR/uro, vendar največ 10 

ur oz. 310 EUR/mesec.  

 

V tabelo pod točko 2.3. »Finančni načrt« v obrazcu »Priloga št. 1: Podatki o projektu« 

zavod vnese število predvidenih ur dela na projektu za delovnega mentorja, pri čemer 

število ur ne sme presegati omejitev števila ur, to je 10 ur na mesec (v primeru, da 

projekt traja 3 mesece, je največje število ur 30; v primeru, da projekt traja 4 mesece, je 

največje število ur  40; v primeru, da projekt traja 5 mesece, je največje število ur 50 

itd.). 

 

 


