
 

  

POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI - 
JAVNI RAZPIS PROJEKTNO DELO Z GOSPODARSTVOM IN NEGOSPODARSTVOM V LOKALNEM IN 

REGIONALNEM OKOLJU - PO KREATIVNI POTI DO ZNANJA 2017 – 2020, 3. odpiranje 
 

Navodilo za lažje spremljanje objavljenih pogostih vprašanj in odgovorov: 
Sklad bo na vaša pogosta vprašanja, povezana z javnim razpisom »Po kreativni poti do znanja 2017 – 
2020, 3. odpiranje«, odgovarjal telefonsko, preko elektronske pošte in tudi na spletni strani. V 
dokumentu bomo objavili zgolj ponavljajoča se vprašanja ali tista, ki bi lahko privedla do napačnega 
tolmačenja zadev iz javnega razpisa. Priporočamo, da pogosteje obiščete spletno stran razpisa in v 
dokumentu »Pogosta vprašanja in odgovori« preverite zadnji datum objave in tako poskrbite, da ste o 
dodatnih pojasnilih v zvezi z razpisom pravočasno in ustrezno informirani. 
Povezava do razpisa: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javni-razpis-po-
kreativni-poti-do-znanja-2017-2020-copy-1/ 

 
Vezano na ŠTUDENTA 

1. Ali je lahko študent vpisan v evidenco iskalcev zaposlitve in sodeluje v projektu? 
Študent, ki je vpisan v javno veljavni študijski program v RS in ni v delovnem razmerju, ni samostojni 
podjetnik posameznik ali ni prijavljen na Zavodu za zaposlovanje (JR PKP str. 6), in sicer v Evidenci 
brezposelnih, izpolnjuje pogoje JR PKP, zato lahko, tudi če je vpisan v Evidenco iskalcev zaposlitve, 
sodeluje na projektih PKP. 
 

2. Ali lahko študent, ki je vpisan v javno veljavni študijski program v RS, ima status in redno 
študira, opravlja pa delo po avtorski pogodbi ali podjemni pogodbi, sodelujejo v projektu 
PKP?  

Študent, ki je vpisan v javno veljavni študijski program v RS in ni v delovnem razmerju, ni samostojni 
podjetnik posameznik ali ni prijavljen na Zavodu za zaposlovanje (JR PKP str. 6) izpolnjuje pogoje JR 
PKP, zato lahko, ne glede na delo preko pogodbe, sodeluje na projektih PKP. 
 

3. Ali je lahko v projekt vključen študent po ERAZMUS +? 
V kolikor so študenti vpisani v javno veljavni študijski program v Republiki Sloveniji (preverja se v eVŠ-
ju), niso v delovnem razmerju, samostojni podjetniki posamezniki ali prijavljeni na Zavodu za 
zaposlovanje so lahko vključeni v projekt, tudi če gre za študente programa ERAZMUS +. 
 

4. Ali lahko študent, ki je med razpisom diplomiral na prvi ali drugi stopnji – je diplomant in 
glede na Zakon o visokem šolstvu (sprejeto 15. 12. 2016 – Ul RS 75/16) ohranja status do 
30. septembra tekočega študijskega leta, nadaljuje z delom do konca projekta? Ta namreč 
ohranja pravice kot jih je imel prej.  

Študent, ki je diplomiral v času trajanja projekta, torej diplomant, lahko na projektu PKP z delom 
nadaljuje, prav tako je upravičen do sofinanciranja, seveda ob predpostavki, da ni v delovnem 
razmerju, ni samostojni podjetnik ali ni vpisan na Zavodu za zaposlovanje. 
 

5. Ali lahko v projektu sodelujejo študenti iz drugih visokošolskih zavodov izven univerze? 
V programu PKP se spodbuja interdisciplinarnost študentov, pa naj si bo na ravni študijskih 
programov, stopenj, kot tudi visokošolskih zavodov. Potrebno je upoštevati zgolj pogoje JR, ki pravijo, 
da na projektu sodelujete vsaj dva študenta iz članice oz. visokošolskega zavoda, ki projekt prijavlja, 
drugi študenti lahko prihajajo iz drugih visokošolskih zavodov. Pri tem bodite pozorni, da ti študenti 
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istočasno ne sodelujejo še na katerem od projektov PKP ter da izpolnjujejo pogoje za vključenega 
študenta.  

 
6. Ali lahko posamezen študent sodeluje hkrati pri projektih obeh razpisov, torej v okviru 

programa »Po kreativni poti do znanja 2017-2020« in programa »Študentski inovativni 
projekti za družbeno korist 2016-2020«?  

Da. Študenti lahko sodelujejo tako na projektu PKP kot ŠIPK, pri čemer morata biti vsebinski zasnovi 
projektov različni. Prav tako bodite pozorni, da študente, ki so že sodelovali na PKP, štejete v kvoto 
dveh možnih starih študentov na posameznem projektu. 
 

7. Ali ima lahko študent na projektu v posameznem mesecu nič opravljenih ur? 
Javni razpis zahteva, da prijavitelj ves čas trajanja projekta zagotavlja, da skupno število študentov ne 
bo nižje od 80% načrtovane kvote oziroma v vsakem primeru najmanj 4 študente. To pomeni, da 
morajo vsaj štirje študenti delo na projektu ves čas opravljati toliko mesecev, kot so projekt prijavili, 
preostanek študentov lahko kak mesec torej ne opravlja ur na projektu. 
 
Vezano na PARTNERJA 

8. Ali je lahko partner 2 nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji? 
Kmetijsko gospodarstvo z registrirano dopolnilno dejavnostjo na kmetiji je registrirano po Zakonu o 
kmetijstvu (ZKme-1) - Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji, in ne po Zakonu o gospodarskih 
družbah, zato v projektih PKP lahko nastopa zgolj kot 2. partner. Pri tem je potrebno biti pozoren, da 
tudi delovni mentor ustreza pogojem JR (je zaposlen pri partnerju, zakoniti zastopnik in ima 
pridobljeno vsaj 6. st. izobrazbe). 
 

9. Na kakšen način je mogoče vključevanje odvetnikov, notarjev in druge (pravne) 
strokovnjake kot delovne mentorje na projektih PKP?  

V kolikor je partner ustanovljen skladno z Zakonom o gospodarskih družbah, kar nekatere odvetniške 
družbe so, lahko sodeluje kot partner 1 na projektu PKP. Če pa ne in gre za samostojni poklic oz. je v 
Ajpesu evidentiran kot odvetnik ali notar, njegova sektorska pripadnost pa je S.14100 (Samozaposleni 
delodajalci) ta ne more biti partner 1, temveč lahko na projektu PKP sodeluje kot partner 2. JR PKP 
namreč določa: »V  projekt se lahko dodatno vključi izključno ena organizacija iz gospodarskega ali 
družbenega področja (v nadaljnjem besedilu: drugi partner), ki na inovativen način pristopi k 
reševanju izpostavljenega problema z namenom družbenega razvoja in ne kot izvajalec obstranskih 
aktivnosti projekta (npr. drugi partner mora k projektu doprinesti svoje znanje in praktične izkušnje iz 
področja dejavnosti, iz katere prihaja drugi partner)«, seveda ob upoštevanju vseh pogojev za 
drugega partnerja (glej JR PKP str. 8-9: ne posluje v sektorju S.13, in to v okviru podsektorja S.13111 
oz. S.13112, njegova glavna registrirana dejavnost ni visokošolsko izobraževanje, ne sme biti v 
postopku prisilne poravnave, v stečajnem postopku, v likvidacijskem postopku…, za namen izvajanja 
prijavljenega projekta ne sme prejeti sredstev iz kateregakoli drugega vira). 

 
10. Ali je lahko posameznik, ki je samozaposlen v kulturi, in dokazuje svoje sodelovanje z 

društvom s potrdilom o članstvu v društvu, delovni mentor društva, ki je partner 2? 
Javni razpis navaja, da posameznik, ki je vpisan v razvid samozaposlenih v kulturi, in v projektu želi 
delovati kot delovni mentor drugega partnerja sodelovanje podkrepi s fotokopija dokazila o 
sodelovanju - pogodba o zaposlitvi, podjemna pogodba ali drug dvostranski akt, ki izkazuje 
medsebojno sodelovanje. Med slednje se lahko šteje tudi članska izkaznica, iz katere pa je razvidna 
veljavnost oz. trajnost sodelovanja. 

 
11. Ali vključitev 2. partnerja vpliva na število točk pri ocenjevanju projekta? 
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Vsak projekt PKP mora vključevati sodelovanje prvega partnerja – vsaj ene gospodarske družbe oz. 
samostojnega podjetnika posameznika, kar je pogoj javnega razpisa. V projekt pa se lahko dodatno 
vključi tudi drugi partner, ki pa ne vpliva na število točk pri ocenjevanju. 
 

12. Partner je že sodeloval v JR PKP 2017-2020 s prijaviteljem. V novem odpiranju bi sodeloval 
z istim prijaviteljem, vendar z drugim visokošolskim zavodom. Ali gre v tem primeru za 
novo vzpostavljeno sodelovanje in pridobitev dveh točk? 

Navodila za prijavo na javni razpis na strani 32 navajajo, da se z 2 točkama vrednoti projekt, kjer prvi 
partner še ni sodeloval z visokošolskim zavodom v JR PKP 2016/2017 oz. v vseh predhodnih 
odpiranjih na JR PKP 2017-2020. Praktično pomeni, da se na novo vzpostavljeno sodelovanje šteje 
zgolj, če prvi partner še ni sodeloval na omenjenih razpisih z istim prijaviteljem, niti kot prvi niti kot 
drugi partner, kot se prijavlja v tem odpiranju. Dopolnilo temu še primer, da se novo vzpostavljeno 
sodelovanje ne smatra, če je partner v preteklem odpiranju sodeloval z npr. Pravno fakulteto, tokrat 
pa želi sodelovati z Zdravstveno fakulteto, saj gre za istega prijavitelja – Univerzo v Ljubljani.  

 
Vezano na PEDAGOŠKEGA MENTORJA 

13. Ali lahko pedagoški sodelavci izvajajo mentorstvo na več kot enem PKP projektu v okviru 
univerze?  

Pedagoški mentor lahko znotraj istega odpiranja sodeluje na več projektih PKP. Omejen je zgolj na 
izvajanja oz. sofinanciranja prenosov znanja, in sicer razpis navaja: »Posamezen pedagoški mentor 
lahko uveljavlja in so upravičeni samo stroški za eno izvedeno dejavnost prenosa znanj v okviru enega 
projekta, v kolikor sodeluje pedagoški mentor na več projektih, lahko uveljavlja stroške za največ dve 
izvedeni dejavnosti prenosa znanja. 
 

14. Ali mora biti pedagoški mentor zaposlen na visokošolskem zavodu, ki izvaja projekt? 
Za vse pedagoške mentorje velja, da morajo biti na zadnji dan roka za oddajo vloge za posamezno 
odpiranje (22. 11. 2019) zaposleni na visokošolskem zavodu. Tako narekuje javni razpis, ki ne 
pogojuje, da so vsi pedagoški mentorji zaposleni pri prijavitelju. Nadalje pa navodila sklada določajo: 
»V primeru večjega števila pedagoških mentorjev zadošča, da je eden pedagoški mentor zaposlen pri 
prijavitelju, ostali so lahko zaposleni pri drugem visokošolskem zavodu.« 
 

15. Ali lahko delovni mentor opravlja prenos znanja na članici, ki preko študentov in mentorja 
sodeluje na projektu, vendar ni prijavitelj? 

Pri izvedbi dejavnosti prenosa znanj delovnega mentorja se ta izvede v pedagoški proces na 
visokošolskem zavodu, in sicer Navodila za prijavo navajajo: »Delovni mentorji lahko izvedejo prenos 
znanj, izkušenj in dobrih praks na visokošolskem zavodu, ki sodeluje na projektu.« Iz navedenega je 
razbrati, da mora biti zavod, na katerem se prenos izvaja, vključen v projekt, pa naj si bo preko 
študentov, pedagoškega mentorja, skratka ni potrebno, da je ta prijavitelj projekta. 
 

16. Ali je dopustno, da se za prenos znanja šteje podana ista vsebina dvakrat pri istem 
partnerju, vendar različni skupini zaposlenih (npr. prvič vodstvu, drugič tehničnemu 
oddelku)? 

Prenos znanja, izkušenj in dobrih praks pedagoških mentorjev je uspešno izveden in upravičljiv, če 
presega okvire projekta, kar pomeni, da na njem s strani zaposlenih pri prvem ali drugem partnerju ni 
prisoten izključno delovni mentor na projektu. Lahko pa je prenos znanja izveden pri prvem in pri 
drugem partnerju, tudi z isto vsebino, prav tako gre lahko za večkraten dogodek, kjer sta prisotni 
različni ciljni publiki. Bodite pozorni le na to, da je v tem primeru upravičena priprava na prenos 
znanja zgolj za en dogodek. 

 



     4 

17. Na kateri klasifikacijski ravni mora biti različno študijsko področje študentov in pedagoških 
mentorjev, da se upošteva interdisciplinarnost? 

Iz Navodil za prijavo je jasno razbrati, da se tako pri študentih kot mentorjih upošteva vključno tretja 
klasifikacijska raven Klasius-P-16, ki ustreza štirimestni kodi. 

18. Pri seznamu pedagoških mentorjev v Prilogi k prijavnemu obrazcu je rubrika Ime 
študijskega področja. Ali tukaj napišemo študijsko področje, ki so ga študirali ali študijski 
področje, na katerem pedagoški mentor poučujemo. Pogosto pa marsikdo poučuje na več 
študijskih programih.  

Navedite študijski področje oz. program, na katerem profesor oz. mentor poučuje. V primeru, ko 
nekdo poučuje na več študijskih programih, pa je smiselno upoštevati in navesti študijski program, ki 
vsebinsko najbolj sledi vsebinski zasnovi projekta. 

DRUGO 
19. V kolikšnem obsegu je potrebno izvesti aktivnosti pri partnerju – vezano na vprašanje 2.7 

priloge k prijavnemu obrazcu, kjer se je potrebno opredeliti, ali se bo del projektnih 
aktivnosti izvajal neposredno v delovnem okolju in nadalje navesti kako oz. na kakšen 
način?  

Namen tega merila je seznanitev študentov z delovnimi procesi pri prvem ali drugem partnerju, kot 
izhaja iz navodil za prijavo. To pomeni, da mora biti v prilogi k prijavnem obrazcu jasno navedena vsaj 
ena aktivnost oz. naloga, ki se bo izvajala neposredno v delovnem okolju, prav tako mora biti za 2 
točki naveden vsaj en način, kako bo aktivnost potekala. 

20. S 1. januarjem 2020 se bo spremenila novela Zakona za uravnoteženje javnih financ, tudi v 
delu zvišanja minimalne urne postavke za študentsko delo, in sicer iz 4,89 € bruto (4,13 € 
neto) na 5,40 € bruto (4,56 € neto). Ali to kako vpliva na projekte PKP in ŠIPK? 

Pri določitvi višine stroškov za denarno spodbudo študentov, so bili po veljavni metodologiji v izračun 
zajeti zgodovinski podatki za posamezno vrsto del, le ti so podlaga za določitev višine standardnega 
stroška. Glede na to, da je bila Metodologija za določitev višine standardnega stroška na enoto za 
izvajanje programa Po kreativni poti do znanja 2016-2020 na ravni Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport sprejeta in nazadnje dopolnjena 22. 11. 2017 velja za celotno obdobje financiranja 
Javnega razpisa projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem 
okolju - Po kreativni poti do znanja 2017–2020, torej tudi za 3. odpiranje, kjer se prijave sprejemajo 
do 22. 11. 2019, in sicer v višini 9,00 EUR/uro.  

 
 
----------------------------------------- OBJAVLJENO 7. 11. 2019 --------------------------------------------------------- 


