
PREDSTAVITEV JAVNEGA RAZPISA 
PO KREATIVNI POTI DO ZNANJA –

PKP 2017 - 2020, 

3. odpiranje
Maribor (10. 10. 2019), Ljubljana (11. 10. 2019), Vipava (16. 
10. 2019), Novo mesto (22. 10. 2019) in Koper (25. 10. 2019)

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz 
Evropskega socialnega sklada.



- Spodbujanje in krepitev sodelovanja ter 
povezovanja visokošolskega sistema z 
(ne)gospodarstvom;

- izvajanje modelov odprtega in prožnega 
prehajanja med izobraževanjem in 
gospodarstvom ter družbenim okoljem. 

… vse to skladno s Slovensko strategijo 
pametne specializacije, znotraj te tudi področje 
Mlada in ustvarjalna Slovenija.

Namen razpisa in cilji …



Osnovni podatki razpisa
Vrednost : 7.298.199,90 EUR, in sicer:

za leto 2018 v vrednosti 3.260.109,60 EUR,
za leto 2019 v vrednosti 2.259.848,70 EUR,

za leto 2020 v vrednosti 1.778.241,60 EUR.

Vir financiranja: 80 % Evropski socialni sklad
20 % Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Posredniško telo: Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport
www.mizs.gov.si/

Izvajalec razpisa: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski 
sklad Republike Slovenije
www.sklad-kadri.si

http://www.mizs.gov.si/
http://www.sklad-kadri.si/


Predmet javnega razpisa

Sofinanciranje projektov, ki: 

❖ se bodo izvajali v skupinah od 4 do 8 študentov pod mentorstvom vsaj enega 

pedagoškega mentorja - koordinatorja in delovnega mentorja (dejavnost 1)

in

❖ bodo spodbujali medsebojno izmenjavo znanj, izkušenj in dobrih praks strokovnih 

delavcev, tako pedagoških mentorjev iz visokošolskih zavodov kot delovnih mentorjev iz 

(ne)gospodarstva (dejavnost 2).



Ključne usmeritve pri pripravi vsebinske zasnove projekta

❖ DA - projektne aktivnosti se vežejo na problemsko obravnavanje aktualnih 

potreb, praktičnih problemov, izzivov v gospodarstvu in širše, ki jih študenti 

preko znanj, kreativnih in inovativnih načinov poskušajo rešiti 

❖ NE - opravljanje študentske prakse, rednih študijskih obveznosti

❖ NE - gospodarski subjekt - naročnik, študent - redne delovne naloge



Obvezne sestavine projekta

❖MORA sodelovati ENA gospodarska družba oz. s.p. → kot prvi partner lahko srednja in velika 
podjetja sodelujejo največ s 3 različnimi zavodi in v največ 3 projektih oz. malo podjetje največ z 2 
različnimi zavodi in v največ 2 projektih v okviru enega odpiranja;

❖LAHKO sodeluje ENA organizacija iz gospodarskega ali družbenega področja→ kot drugi partner v 
največ 2 projektih znotraj posameznega odpiranja, in to z drugo članico oz. VŠZ;

❖ najmanj 4 in največ 8 do/podiplomskih študentov, vpisanih na javno veljavni študijski program –
vsaj 2 študenta iz zavoda, ki je nosilka projekta, v skupini lahko sodelujeta 2 stara študenta;

❖ vsaj en pedagoški mentor (interdisciplinarnost – lahko več, vendar priporočeno največ 4); 

❖ vsaj en delovni mentor (OBVEZEN delovni mentor gospodarske družbe, v primeru sodelovanja 
partnerja 2, tudi delovni mentor iz organizacije z gospodarskega ali družbenega področja); 

❖ trajanje projekta najmanj 3 in največ 5  mesecev, začetek upravičenih stroškov od 1. 10. 2019 do 
vključno 31. 7. 2020 za tretje odpiranje;

❖ jasna vsebinska zasnova projekta (problem, ki se obravnava) – ta mora biti NUJNO vezan na 
prvega partnerja (izločitveno merilo).



Upravičeni prijavitelj

Samostojni visokošolski zavod ali univerza v Republiki Sloveniji, 

❖ki na dan roka za oddajo vloge (22. 11. 2019) vpisan v razvid visokošolskih zavodov-eVŠ,

❖izvaja javno veljavne študijske programe (eVŠ),

❖ima vpisane študente v 2019/2020.

Prijavitelj odda le eno vlogo, in sicer

❖ univerza lahko odda predlog z največ 3 projekti na vsako članico (v kolikor posamezna članica 
univerze ne prijavi največjega možnega števila projektov lahko z izjavo odstopi od predpisane kvote 
projektov oziroma izjavi, da se odpoveduje izvajanju določenega števila projektov…druga članica, ki 
prevzame projekte lahko prijavi skupno največ 5 projektov za drugo odpiranje).

❖ samostojni visokošolski zavod lahko odda predlog z največ 3 projekti.



POGOJI – vključeni na projektu

pedagoški mentor

❖redno zaposlen na visokošolskem zavodu (na zadnji dan roka oddaje vloge; ves čas 
trajanja projekta - lahko tudi skrajšan delovni čas) – vsaj en PM zaposlen pri izvajalcu 
projekta;

❖izvoljen v naziv visokošolskega učitelja (najkasneje na zadnji dan roka za oddajo vloge; 
ves čas trajanja projekta);

❖asistent s pridobljenim doktorskim nazivom

❖v primeru več pedagoških mentorjev se za točkovanje interdisciplinarnosti šteje različnost 
na tretji klasifikacijski ravni KLASIUS-P-16



študent

❖vpisan v javno veljaven študijski program v RS (eVŠ)

❖ni v delovnem razmerju, v evidenci brezposelnih, ni poslovodja/direktor, nima s. p.

POZOR!

❖posamezen študent lahko nastopa samo v 1 projektu na posamezno odpiranje, in to ne 
glede na prijavitelja,

❖študenti, ki so že bili vključeni v projekte PKP, lahko sodelujejo, vendar znotraj kvote 
DVEH na posamezen projekt, ne glede na stopnjo študija - prednost imajo novo vključeni!

POGOJI – vključeni na projektu



delovnega mentorja - prvega partnerja (gosp. družba ali s. p.)

❖strokovnjak, katerega delovno področje je vezano na vsebinsko zasnovo projekta,

❖zaposlen v gospodarski družbi oz. pri samostojnem podjetniku posamezniku (na dan 
22.11.2019 redno zaposlen ALI zakoniti zastopnik/prokurist),

❖najmanj 6 raven izobrazbe po SOK (Slovensko ogrodje kvalifikacij),

❖sodeluje lahko v največ treh projektih.

delovnega mentorja - drugega partnerja

Veljajo enaki pogoji kot za delovnega mentorja 1, poleg še

❖zaposlen pri drugem partnerju ALI zakoniti zastopnik/prokurist ALI vpisan v razvid 
samozaposlenih v kulturi/koncesionar in dokazuje sodelovanje z drugim partnerjem

POGOJI – vključeni na projektu



POGOJI – partnerji

Partner 1 (OBVEZEN)

❖gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik, 

❖registriran po ZGD-1, 

❖vpisan v Poslovni register Slovenije,

❖ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem postopku, v likvidacijskem postopku oz. v postopku 
prenehanja samostojne dejavnosti, ni v položaju insolventnosti (skladno z ZFPPIPP)

❖prepoved dvojnega financiranja (za namen prijavljenega projekta ne sme prejemati drugih sredstev iz 
lokalnega, državnega proračuna, EU sredstev idr.).

Partner 2

❖ne posluje v sektorju S. 13, in sicer v okviru podsektorja S.13111 – neposredni proračunski uporabniki in 
S.13112 – državni skladi,

❖njegova glavna registrirana dejavnost ni visokošolsko izobraževanje,

❖ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem postopku, v likvidacijskem postopku oz. v postopku prenehanja samostojne 
dejavnosti, ni v položaju insolventnosti (skladno z ZFPPIPP)

❖prepoved dvojnega financiranja



Upravičeni stroški - SSE

Obdobje upravičenosti stroškov za izvajanje projektov: od 1. 10. 2019 do vključno 31. 7. 2020

Dokazila o upravičenosti stroškov:

❖Poročilo o izvedenih aktivnostih (časovnice vključenih oseb, poročilo o izvedenem prenosu znanj, izkušenj, 
dobrih praks)

❖Skupno vsebinsko poročilo (na ravni posameznega projekta za obdobje poročanja),

❖Končno poročilo o doseženih ciljih,

❖Partnerski sporazumi o sodelovanju na projektu med zavodom in podjetjem in študenti (sklene se za vsak 
projekt posebej).

❖Zahtevek za sofinanciranje s specifikacijo (vnos preko zunanjega portala ISS ter v pisni obliki s podpisom 
zakonitega zastopnika, ostala dokumentacija na prenosnem disku) 



Upravičeni stroški – SSE (dejavnost 1)

Vrsta standardnega stroška Enota (max. vrednost)

• standardni strošek na enoto za vodenje in koordiniranje 
projekta na visokošolskem zavodu

• 13,50 EUR/uro

• največ za 200 ur v okviru posameznega projekta, ki traja 5 mesecev; za 
160 ur v primeru posameznega projekta, ki traja 4 mesece in za 120 ur v 
primeru posameznega projekta, ki traja 3 mesece

• standardni strošek na enoto za sodelovanje delovnega 
mentorja iz (ne)gospodarstva 

• 31,00 EUR/uro

• največ za 50 ur v okviru posameznega projekta, ki traja 5 mesecev, oz. 
največ za 40 ur v okviru posameznega projekta, ki traja 4 mesece in 
največ za 30 ur v okviru posameznega projekta, ki traja 3 mesece

• v primeru sodelovanja drugega partnerja se stroški za sodelovanje na 
projektu lahko uveljavljajo tudi za delovnega mentorja drugega 
partnerja

• standardni strošek na enoto za denarno spodbudo 
študentu

• 9,00 EUR/uro (drugi bruto, študent dobi 5,38 EUR)

• največ za 200 ur v primeru posameznega projekta, ki traja 5 mesecev; za 
160 ur v okviru posameznega projekta, ki traja 4 mesece in za 120 ur v 
okviru posameznega projekta, ki traja 3 mesece



Upravičeni stroški – SSE (dejavnost 2)

Vrsta standardnega stroška Enota (max. vrednost)

• Standardni strošek na enoto za prenos znanj, izkušenj in 
dobrih praks strokovnjaka oz. delovnega mentorja iz 
(ne)gospodarstva

• 35 EUR/uro

• največ 3 ure oz. 105,00 EUR za izvedeno dejavnost, stroški se 
lahko uveljavljajo izključno za izvedbo 1 dejavnosti delovnega 
mentorja v okviru posameznega projekta (lahko uveljavljata 
oba delavna mentorja po 1,5 ure). 

• Standardni strošek na enoto za prenos znanj, izkušenj in 
dobrih praks pedagoških mentorjev oz. visokošolskih 
učiteljev v (ne)gospodarstvo 

• 16,00 EUR/uro

• največ 10 ur oz. največ 160,00 EUR za izvedeno dejavnost, 
stroški se visokošolskemu zavodu lahko povrnejo za največ 3 
izvedene dejavnosti pedagoških mentorjev v (ne)gospodarstvo.

POZOR – pri načrtovanju finančnega načrta – realno 



MERILA 

Izločitveni merili:

❖Vsebinska zasnova projekta je skladna z namenom javnega razpisa in se navezuje na 

obravnavanje izpostavljenega problema pri prvem partnerju, katerega rešitve 

hkrati prinašajo družbene koristi.

❖Projektna skupina je ustrezno sestavljena glede na vsebinsko zasnovo projekta  
(ustreznost ciljnih skupin), upošteva vse aktivnosti in časovni ter finančni okvir, določen s 
tem javnim razpisom in razpisno dokumentacijo. 

(Strokovna komisija v vsebinskem ocenjevanju preveri, ali je projektni predlog skladen s cilji 
prednostne osi in prednostne naložbe, s predmetom, namenom in cilji javnega razpisa.)



Merila za izbor (skupaj 73 točk) 1. Kakovost zasnove projekta 

- 1.1 Utemeljitev projekta ter kratek povzetek vsebinske zasnove projekta z jasno opredeljenim problemom – jasna, 

smiselna glede na vsebinsko zasnovo; 

- 1.2 Navedba kompetenc, ki jih bo študent pridobil z vključevanjem v projekt;

- 1.3 Način pridobitve kompetenc ter njihova ustreznost glede na vsebinsko zasnovo – glede na delovne naloge in 

Klasius, NE prepisujte; 

- 1.4 Iz opisa nalog delovnega mentorja je viden njegov doprinos k projektu;

- 1.5 Iz opisa nalog pedagoškega mentorja je viden njegov doprinos k projektu – jasno in smiselno navedene, NE 

navajajte referenc temveč kompetence;

- 1.6 Načrtovane aktivnosti so ustrezne glede na predvidene rezultate – konkreten izvedbeni načrt; 

- 1.7 Del projektnih aktivnosti se bo izvajal neposredno v delovnem okolju (!!!);

- 1.8. Opis predvidenih konkretnih in oprijemljivih rezultatov in ciljev projekta, ki izkazujejo potencial uporabne 

vrednosti neposredno za prvega partnerja;

- 1.9 Opis predvidenih rezultatov izkazuje družbeno korist;

MERILA



Merila za izbor
2. Utemeljitev izbora partnerja v projektu – jasno in konkretno mora biti razviden razlog izbora partnerja

3. Interdisciplinarnost projekta 

3.1 glede na študijsko področje: se izvaja s študenti, ki prihajajo z dveh ali več študijskih področij po Klasius-P-16, ali-

se izvaja z dvema ali več pedagoškimi mentorji, ki prihajajo z dveh ali več študijskih področij po Klasius-P16) –

upošteva se vključno tretja klasifikacijska raven, ki ustreza štirimestni kodi

3.2 glede na stopnje študija: med vključenimi študenti je vsaj en študent iz 1. bolonjske stopnje (UNI ali VS) in vsaj en 

študent iz 2. (MAG, MAG enoviti) ali 3. bolonjske stopnje (DR)

4. Na novo vzpostavljeno sodelovanje gospodarstva z visokošolskim zavodom (prvi partner z istim prijaviteljem ni

sodeloval na projektu, izbranem na preteklih razpisih PKP, ne kot prvi in ne kot drugi partner)

5. Nadgradnja obstoječih ukrepov in zagotavljanje trajnosti predvidenih/načrtovanih rezultatov: medsebojna

izmenjava znanj, izkušenj in dobrih praks

5.1 Opis načina prenosa znanj, izkušenj in dobrih praks pedagoških mentorjev v (ne)gospodarstvo (strokovnost, ni

nujno vezano na vsebino projekta)

5.2 Opis načina prenosa znanj, izkušenj in dobrih praks delovnih mentorjev v visoko šolstvo

5.3 Utemeljitev, kako medsebojna izmenjava znanj, izkušenj in dobrih praks prispeva k trajnosti rezultatov.



Oddaja vloge

Rok za oddajo vloge: 22. 11. 2019 do 13.30 ure osebno ali po pošti - PRAVOČASNOST

Naslov: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 
20, 1000 Ljubljana

Ovojnica: Zaprta z vidno oznako “NE ODPIRAJ - Vloga za JR PKP 2017/2020-3. odpiranje” in označena 
s polnim nazivom in naslovom prijavitelja. – OZNAČENOST

Vloga mora biti v celoti izpolnjena in oddana na predpisanih obrazcih, ki se nahajajo na spletni 
strani sklada, in morajo vsebovati žig (drugače navedeno „Ne poslujemo z žigom“) in podpis 
odgovorne osebe - v originalu

Poslati  v tiskani obliki (original) ter elektronsko na naslov: pkp@sklad-kadri.si ali na e-nosilcu (USB 
ali CD)

mailto:pkp@sklad-kadri.si


Oddaja popolne vloge - vsebuje

Prijavni obrazec (splošni podatki o prijavitelju)

Priloga k prijavnemu obrazcu št. 1  (opis vsakega projekta posebej; navedba števila 
študentov in podatki o študentih, podatki o mentorjih, partnerjih, utemeljitev, navedba 
kompetenc) - V RAZPISNI DOKUMENTACIJI JE PRI POSAMEZNIH MERILIH NAVEDENO, 
KATERE TOČKE PRILOGE SE PRESOJAJO 

Obrazec št. 1 (OBVEZEN; izjava prijavitelja o izpolnjevanju pogojev)

Obrazec št. 2 (OBVEZEN; Izjava gospodarske družbe/samostojnega podjetnika posameznika 
oz. organizacije z gospodarskega ali družbenega področja o izpolnjevanju in 
sprejemanju pogojev javnega razpisa)

Obrazec št. 3 (OBVEZEN za gosp. družbe, ustanovljene v 2018 ali 2019, katerih velikost ni 
razvidna iz AJPES)

Obvezne priloge:

- strateški dokument (LE v primeru sprejetega, do zaključka projekta)

- kopija dokazila o izvolitvi v naziv visokošolskega učitelja ali asistenta (pri slednjem tudi ftk.
dokazila o pridobljenem doktorskem nazivu, če ni razvidno iz vloge)

- ftk. dokumenta o sodelovanju strokovnega sodelavca s partnerjem (le v kolikor obstaja)



Izvajanje

Sklad z izbranim prijaviteljem sklene Pogodbo o sofinanciranju izvajanja projektov.

Prijavitelj sklene z vsemi sodelujočimi v projektu Partnerski sporazum (kopijo posreduje na sklad).

Poročanje o izvajanju projektov poteka po poročevalskih obdobjih (navadno 3), izvajalec pripravi 
Zahtevke za sofinanciranje (ZZS), specifikacijo ter ostala dokazila za vključene.

Priprava končnega poročila o doseženih ciljih projekta ob zadnjem poročanju.

Razpisna dokumentacija, Navodila in ostali obrazci ter obvestila za izvajanje projektov so objavljena 
na spletni strani. Spremljate novosti na spletni strani!

Organizirane bodo tudi delavnice za poročanje in izvajanje.

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javni-razpis-po-kreativni-poti-do-znanja-2017-2020-copy-1/


VABILO – PRIDRUŽITE se nam na dogodku

"KOMPETENCE za ZELENO PRIHODNOST"
v torek, 15. oktobra 2019, 

v prostorih Izuma v Mariboru.

Prijave zbiramo TUKAJ!

9.00 – 10.00 Registracija in jutranja kava

10.00 – 12.00

1. del

Nagovor predstavnikov gostiteljev:

- Irena Kuntarič Hribar, direktorica Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije

- dr. Jernej Štromajer, državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport

mag. Ladeja Godina Košir – Predavanje z interaktivno delavnico »Krožno gospodarstvo kot poligon priložnosti«

Mag. Ladeja Godina Košir je strokovnjakinja s številnimi domačimi in mednarodnimi praksami s področja krožnega 
gospodarstva

Primeri dobrih praks projektov PKP, ŠIPK (1.del)

12.00 – 13.00 Odmor in kosilo

13.00 – 14.30

2. del

Predstavitev rezultatov programov PKP, ŠIPK

Primeri dobrih praks projektov PKP, ŠIPK (2.del)

Zaključne misli

https://www.1ka.si/a/232778


VPRAŠANJA…

Hvala za pozornost!

Več informacij dobite na www.sklad-kadri.si

T: 01 43 45 874, pkp@sklad-kadri.si

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javni-razpis-po-kreativni-poti-do-znanja-2017-2020-copy-1/
mailto:pkp@sklad-kadri.si

