
 

 

 
 

POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 
 

JAVNI RAZPIS PROJEKTNO DELO Z NEGOSPODARSKIM IN NEPROFITNIM SEKTORJEM – ŠTUDENTSKI 
INOVATIVNI PROJEKTI ZA DRUŽBENO KORIST 2016–2020 za študijsko leto 2017/2018 

 
Prijava 

 
Povezava do razpisa: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javni-razpis-projektno-
delo-z-negospodarskim-in-neprofitnim-sektorjem-studentski-inovativni-pro-1/ 
 
Vprašanja do dne: 11. 05. 2018 

 

 
1. Ali je spodnji razpis primeren tudi za višje strokovne šole? 

 

ODGOVOR: 

Višje strokovne šole niso upravičen prijavitelj na ta razpis, zgolj visokošolski zavodi v Republiki Sloveniji, 
lahko pa kot partner (ob izpolnjevanju vseh pogojev za 1. ali 2. partnerja) sodelujete z visokošolskim 
zavodom, ki bo prijavitelj na razpis. 
 

2. Ali je mogoče projekt izvajati v dveh delih.  
 

ODGOVOR: 

 
Vmesna prekinitev je možna v primeru, da je izpolnjen pogoj iz razpisa glede določenega trajanja 
projekta (3 mesece), da se projekt zaključi najkasneje do 15. 9. 2018, da je prekinitev nujna in 
pomembna tudi iz razloga uspešne izvedbe zastavljenih projektnih aktivnosti in ciljev projekta. 
 

3. V sklopu razpisne dokumentacije nas zanima, kako se bo ocenjevalo oz. točkovalo to merilo? 
 

ODGOVOR: 

 

Merilo interdisciplinarnosti, se točkuje, kot sledi:  
- 4 ali več različnih klasifikacijskih kod po KLASIUS-P-16 v okviru vseh vključenih študentov – 15 točk  
- 3 različne klasifikacijske kode po KLASIUS-P-16 v okviru vseh vključenih študentov – 10 točk  
- 2 različni klasifikacijski kodi po KLASIUS-P-16 v okviru vseh vključenih študentov – 5 točk 
 

 

4. V čem se razlikuje merilo 1.8 in merilo 5., kajti v Navodilih za prijavo na JR je pri obeh merilih 

navedeno, da je potrebno navesti tudi širše družbene koristi in učinke v lokalnem/regionalnem okolju. 

 

ODGOVOR: 

 

V okviru merila 1.8 je potrebno opisati, kako konkretni predvideni rezultati projekta v obdobju trajanja 

projekta vplivajo na družbeno korist v lokalnem/regionalnem okolju, kjer se izvaja projekt. V okviru 

merila 5.1 je potrebno opredeliti, kakšni bodo učinki doseženih ciljev in rezultatov zaključenega 

projekta in kako ti prinašajo neposredne koristi za širšo regijo/regijsko enoto oz. lokalno 

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javni-razpis-projektno-delo-z-negospodarskim-in-neprofitnim-sektorjem-studentski-inovativni-pro-1/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javni-razpis-projektno-delo-z-negospodarskim-in-neprofitnim-sektorjem-studentski-inovativni-pro-1/
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okolje/skupnost, torej bodo vidni tudi na daljši rok (po zaključku projekta) in bodo prispevali k razvoju 

širše lokalne skupnosti. 

 

5. Ali lahko na projektu lahko sodelujejo tudi študenti, ki prihajajo iz druge univerze (na primer, na 
projektu UL FDV sodelujeta tudi dva študenta UM FOV). 
 

ODGOVOR: 

 
Izmed 6 do 10 sodelujočih študentov na posameznem projektu je glavni pogoj ta, da sta vsaj dva od 
sodelujočih študentov vpisana pri prijavitelju (v primeru univerze to pomeni s strani članice, ki bo 
izvajala projekt), preostali sodelujoči študentje lahko prihajajo iz kateregakoli drugega visokošolskega 
zavoda, torej lahko tudi iz druge univerze ali drugega visokošolskega zavoda. 
 
6. Ali je v projekt ŠIPK lahko vključen tudi pedagoški mentor z druge univerze, da torej mentorira 
svoje študente, ki so vključeni v projekt. 
 
ODGOVOR: 
 
V primeru, da v projektu sodeluje več pedagoških mentorjev, zadošča, da je vsaj eden zaposlen pri 
prijavitelju. Ostali pedagoški mentorji so lahko zaposleni pri drugem visokošolskem zavodu. 
Bolj natančno so pogoji razdelani v Navodilih za prijavo na Javni razpis, ki jih najdete na spletni strani 
JR ŠIPK 2016-2018. 
 
7. Kje se nahaja Evidenca visokošolskih zavodov in študijskih programov (eVŠ)? 
 
ODGOVOR: 
 
Evidenca se nahaja na spletni strani MIZŠ: povezava. Prosimo, da redno spremljate spremembe v 
evidenci. 
 
8. Opazili smo, da je v besedilu javnega razpisa in v besedilu Navodil za prijavo neskladna navedba pri 
pogoju za partnerja 1, in sicer v zvezi z poslovanjem v sektorju S. 13 – država.  
 
ODGOVOR:  
 
Upošteva se navedba iz besedila javnega razpisa: »ne posluje v sektorju S. 13 – država in sicer v 
okviru podsektorjev centralna država (šifra S.1311), ki vsebuje naslednje dodatne podsektorje: 
neposredni proračunski uporabniki (šifra S.13111) in državni skladi (šifra S.13112)«.  
 
9. V besedilu javnega razpisa se uporablja za navedbo študijskega programa Klasius-P. Prav tako je v 
Prilogi k prijavnemu obrazcu pod točko 2. navedena rubrika Klasius-P.  Drugod (Navodila za prijavo in 
Priloga k prijavnemu obrazcu) pa se uporablja za navedbo študijskega programa Klasius-P-16. Katera 
navedba študijskega programa je pravilna? 
 
ODGOVOR: 
 
V omenjenih primerih, ko se navaja Klasius-P, je prišlo do tipkarske napake. Pravilna je uporablja 
navedbe Klasius-P-16. Na splet bo dana popravljena verzija Priloge k prijavnemu obrazcu. A pri 
pregledu in ocenjevanju vlog, se bo upoštevalo tudi nepopravljeno verzijo Priloge k prijavnemu 
obrazcu, v kolikor bodo v točki 2 Priloge k prijavnemu obrazcu navedeni Klasiusi-P-16 (saj prijavitelji 
tudi v nepopravljeni verziji v spustnem seznamu lahko izberete le Klasiusi-P-16). 

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/sektor_za_visoko_solstvo/evs_evidenca_visokosolskih_zavodov_in_studijski_programov/
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10. Ali se na Obrazcu št. 4 – Izjava pedagoškega mentorja/strokovnega sodelavca, dejansko potrebuje 
žig, saj gre za izjave pedagoških mentorjev oziroma strokovnih sodelavcev in ne prijavitelja ali 
partnerjev 1 / 2? 
 
ODGOVOR: 
 
Pri pripravi Obrazca št. 4 je prišlo do tipkarske napake. Žig v nobenem primeru ni potreben, niti ko ga 
podpiše pedagoški mentor, niti ko ga podpiše strokovni sodelavec. Saj gre za izjave zasebnikov in ne 
pravnih oseb. Na spletu je že popravljena verzija Obrazca št. 4. Pri pregledu in ocenjevanju vlog pa se 
bo upoštevalo obe verziji Obrazca št. 4 (na nobeni ni potreben žig). 
 
11. Ali lahko dobimo v uporabo dokument Metodologije za določitev višine standardnega stroška na 
enoto, ki je bila v prejšnjih razpisih del razpisne dokumentacije? 
 
ODGOVOR: 
 
Kar se tiče Metodologije bomo pozvali MIZŠ (Metodologija je njihov interni dokument), da dovoli 
objavo Metodologije oziroma, da posreduje povezavo do objavljenega mesta Metodologije. 
 
12. Ali se lahko v študentsko projektno skupino vključi dva stara študenta, ne glede na število 
prijavljenih novih študentov ali je potrebno sprejeti vse prijavljene nove študente, samo zato ker so 
novi, ne glede na njihovo ustreznost. 
 
ODGOVOR: 
 
Dikcija razpisa je sledeča in nedvoumna: Prijavitelj je dolžan pri izboru sodelujočih študentov 
omogočiti prednost študentom, ki še niso sodelovali v javnem razpisu »Projektno delo z 
negospodarskim in neprofitnim sektorjem Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–
2018« (v nobenem izmed dosedanjih odpiranj – velja za študijsko leto 2016/2017 in 2017/2018). V 
kolikor med prijavljenimi študenti ni dovolj na novo vključenih študentov, lahko prijavitelj v 
skupino sodelujočih študentov vključi že sodelujoče študente iz prejšnjih projektov, vendar največ 2 
takšna študenta. 
Torej: v kolikor se vam na določen projekt, za katerega predvidevate, da bo imel projektno skupino 
10 študentov, prijavi (način izbirnega postopka je stvar prijavitelja, mora pa biti v skladu z določili 
razpisne dokumentacije) 10 novih študentov, ki ustrezajo vsem pogojem JR, in 2 stara študenta, ki 
prav tako ustrezata vse pogojem JR, potem imajo prednost pri vključitvi v projektno skupino novi 
študenti. 
 
13. Kako bo urejena uporabo osebnih podatkov pri vodenju evidenc in obdelavi podatkov v skladu z 
veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in z nastopom v veljavo nove uredbe (GDPR)?  
 
ODGOVOR: 
 
Sklad bo pripravil izjavo, ki jo bodo morali podpisati vsi prijavitelji oz. izvajalci in ki bo v skladu z 
GDPR, ko bo ta vstopila v veljavo. Kar se tiče izjav, ki jih bodo podpisali prijavitelji s partnerji, tega 
Sklad ne ureja, lahko pa sodeluje pri pripravi takšne izjave in jo tudi podpira. 
 
14. V javnem razpisu je kot dokazilo o upravičenih stroških navedeno tudi Skupno vsebinsko poročilo 
na ravni posameznega projekta v obdobju poročanja. Glede na Navodila za izvajanje projektov je 
skupno vsebinsko poročilo že del Končnega poročila, obrazca za skupno vsebinsko poročilo kljub 
temu nismo zasledili pri končnem poročilu.  
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ODGOVOR: 
 
V tokratnem javnem razpisu, skupnega vsebinskega poročila ni potrebno oddati, saj se predvideva le 
eno poročanje. Vsebina skupnega vsebinskega poročila bo tako 'avtomatično' vsebovana v končnem 
poročilu. 
 
15. Ali se nova priloga Obrazec št. 4 - Izjava pedagoškega mentorja/strokovnega sodelavca 
(solastništvo in družinska razmerja) odda le ena na posamezni prijavljen projekt (v kolikor na projektu 
sodeluje samo partner 1) podpisana s strani pedagoškega mentorja ali strokovnega sodelavca ali sta 
potrebni dve izjavi, ki ju ločeno podpišeta obe osebi?  
 
ODGOVOR: 
 
Obrazec št. 4 posebej izpolni vsak strokovni sodelavec in vsak pedagoški mentor. Primer: če na 
projektu sodelujeta dva pedagoška mentorja in en strokovni sodelavec, mora prijavitelj priložiti tri 
Obrazce št. 4. 

 
Vprašanja do dne: 10. 07. 2018 

 

16. Ali ima sklad morda možnost, da bi sofinancirala natis publikacije, ki smo jo v okviru projekta 
pripravili za spletno objavo? 
 
ODGOVOR: 
Sklad oz. JR ŠIPK 2016-2020 za študijsko leto 2017/2018 ne sofinancira izdaje publikacij. Javni razpis 
je usmerjen na izvajanja in projekte sofinancira v obliki standardnega stroška na enoto. 
 
17. Ali lahko študent v istem študijskem letu sodeluje v projektu PKP in ŠIPK? 
 
ODGOVOR: 
 
JR ŠIPK 2016-2020 za študijsko leto 2017/2018 nima omejitve glede hkratne vključenosti v PKP in ŠIPK. 
 
18. V navodilih za poročanje na ŠIPK projektih so opredeljeni logotipi v slovenskem jeziku. Glede na 
to, da bodo vsaj na enem izmed projektov, ki se izvajajo na UL FRI določene vsebine (zaradi vsebinske 
terminologije) nastajale tudi v angleškem jeziku (npr. objavljen prispevek), se lahko tam torej 
smiselno uporabi angleške verzije logotipov? 
 
ODGOVOR: 
 
V kolikor to zahteva narava projekta lahko uporabite logotipe v angleškem jeziku. 
 
19. Kakšno je pravilno tolmačenje pogoja iz Navodil za prijavo na javni razpis je v točki 3: »Prijavitelj 
mora zagotoviti ves čas izvajanja projekta najmanj 6 študentov. V primeru, da je prijavitelj prijavil za 
sodelovanje v projektu več kot 6 študentov (do vključno 10) in je iz upravičenih razlogov po poteku 
roka za oddajo vloge na javni razpis kakšen študent iz projektne skupine odpadel, mora prijavitelj 
zagotoviti ustrezno zamenjavo ali podati utemeljeno obrazložitev skladu, da kljub zmanjšanemu številu 
prvotno prijavljenih študentov (ob pogoju, da je vključeno še vedno najmanj šest študentov oziroma 
80 % vseh v prijavni vlogi navedenih študentov) zmanjšanje projektne skupine še vedno ustreza 
vsebinski zasnovi in ciljem projekta.«? 
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Tolmačenje nas zanima tudi v luči tega, da je narava izvajanja projektov takšna, da ima vsak posamezen 
projekt tako svoje potrebe in zahteve glede načina izvajanja projektnih aktivnosti, kot tudi glede 
intenzitete vključevanja študentov, prav tako lahko tekom izvajanja projekta pride do nepredvidljivih 
situacij oz. neugodnih okoliščin, ki bi glede na zahteve in pogoje javnega razpisa lahko privedle do 
prekinitve projekta in posledično vračanja sredstev. Ker Navodila za izvajanje projektov  jasno ne 
določajo števila študentov, ki morajo mesečno poročati o opravljenem delu, nas zanima, ali lahko po 
analogiji, kot je zahteva glede vključitve 80 % vseh v prijavni vlogi navedenih študentov, uporabimo 
tolmačenje tudi v zvezi z obveznostjo poročanja študentov na mesečni ravni? 

 
ODGOVOR: 
 
Tolmačenje v trajanju celotnega projekta: 
- če je bilo število prijavljenih študentov 10, je pogoj, da na projektu sodeluje vsaj 8 študentov  
- če je bilo število prijavljenih študentov 9, je pogoj, da na projektu sodeluje vsaj 7 študentov  
- če je bilo število prijavljenih študentov 6, 7, ali 8, je pogoj, da na projektu sodeluje vsaj 6 študentov  
 
Sprememba se skladu sporoči z Obrazcem za spremembe vključenih oseb. 
 
Tolmačenje na mesečni ravni (ki se lahko uporabi le, v kolikor že ni prišlo do zmanjšanja števila 
študentov, kot to določa prvi odstavek tega odgovora). 
- če je bilo število prijavljenih študentov 10, je pogoj, da na projektu v določenem mesecu sodeluje 
vsaj 8 študentov, od teh mora vsak študent opraviti minimalno 12 ur na mesec  
- če je bilo število prijavljenih študentov 9, je pogoj, da na projektu v določenem mesecu sodeluje 
vsaj 7 študentov, od teh mora vsak študent opraviti minimalno 12 ur na mesec  
- če je bilo število prijavljenih študentov 6, 7 ali 8, je pogoj, da na projektu v določenem mesecu 
sodeluje vsaj 6 študentov, od teh mora vsak študent opraviti minimalno 12 ur na mesec  
 
Skladu je potrebno podati utemeljeno obrazložitev, da kljub zmanjšanemu številu prvotno 
prijavljenih študentov zmanjšanje projektne skupine v določnem mesecu še vedno ustreza vsebinski 
zasnovi in ciljem projekta. 
 
Študent, ki v določnem mesecu ne bo opravljal aktivnosti, lahko v naslednji mesec prenese le 28 ur. 
 
Popravek odgovora dne 13. 7. 2018. V odgovoru se črta zadnji odstavek, kar pomeni, da študent, ki v 
določnem mesecu ne bo opravljal aktivnosti, lahko celotno kvoto 120 ur oziroma vse še preostale ure 
opravi v  naslednjih mesecih. 
 
Tolmačenje v trajanju celotnega projekta: 
- če je bilo število prijavljenih študentov 10, je pogoj, da na projektu sodeluje vsaj 8 študentov  
- če je bilo število prijavljenih študentov 9, je pogoj, da na projektu sodeluje vsaj 7 študentov  
- če je bilo število prijavljenih študentov 6, 7, ali 8, je pogoj, da na projektu sodeluje vsaj 6 študentov  
 
Sprememba se skladu sporoči z Obrazcem za spremembe vključenih oseb. 
 
Tolmačenje na mesečni ravni (ki se lahko uporabi le, v kolikor že ni prišlo do zmanjšanja števila 
študentov, kot to določa prvi odstavek tega odgovora). 
- če je bilo število prijavljenih študentov 10, je pogoj, da na projektu v določenem mesecu sodeluje 
vsaj 8 študentov, od teh mora vsak študent opraviti minimalno 12 ur na mesec  
- če je bilo število prijavljenih študentov 9, je pogoj, da na projektu v določenem mesecu sodeluje 
vsaj 7 študentov, od teh mora vsak študent opraviti minimalno 12 ur na mesec  
- če je bilo število prijavljenih študentov 6, 7 ali 8, je pogoj, da na projektu v določenem mesecu 
sodeluje vsaj 6 študentov, od teh mora vsak študent opraviti minimalno 12 ur na mesec  
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Skladu je potrebno podati utemeljeno obrazložitev, da kljub zmanjšanemu številu prvotno 
prijavljenih študentov zmanjšanje projektne skupine v določnem mesecu še vedno ustreza vsebinski 
zasnovi in ciljem projekta. 
 
Študent, ki v določnem mesecu ne bo opravljal aktivnosti lahko, v naslednji mesec prenese le 28 ur. 
 
20. Kdaj je zadnji rok za začetek izvajanja projektov? 
 
ODGOVOR: 
 
Ker projekti trajajo tri mesece. Je zadnji rok za pričetek projekta 16. 6. 2018. Tako se projekt lahko 
zaključi do 15. 9. 2018, ki je rok, ko se projekti morajo zaključiti. Kot datum začetka in zaključka 
projekta se šteje vneseni datum na Zahtevku za sofinanciranje, ki ga vnesete v zunanjem portalu ISS. 
 
21. Projekti trajajo tri mesece. A če upoštevamo obdobje poročanja 16. 6. do 15. 9. 2018, to pomeni, 
da pripravimo zahtevek s časovnicami za štiri mesece (junij, julij, avgust, september) in za 
junij/september težko dosežemo minimalno število ur pri študentih in ped. mentorjih (12 ur). Kako 
razrešimo tri oziroma štirimesečno trajanje projekta oziroma poročanja. Kako je opredeljen »mesec« 
(časovno ali koledarsko)? 
 
ODGOVOR: 
 
Če obdobje poročanja izberete, kot predlagate, to pomeni, da se projekt izvaja tri mesece, s čemer 
zadostite pogoju, da se projekt mora izvajati tri mesece. To pa tudi pomeni, da oddate časovnice za 
štiri koledarske mesece. To tudi pomeni, da morate tako v juniju kot tudi septembru zagotoviti pogoj 
minimalnega števila ur, ki jih vključene osebe morajo opraviti na mesec. Temu se delno lahko 
izognete tudi tako, da v juniju ali septembru na projektu pavzirate, kar pomeni, da bodisi v juliju 
bodisi v septembru nihče ne projektu ne opravi nobene aktivnosti.   
 
22. Na projekt želimo vključiti študentko, ki ima status študenta ampak ne tudi pravice do dela na 
študentskem servisu kot študenta ampak kot dijakinja. Kot študentka je vpisana izredno. Ali 
študentka lahko sodeluje v projektu'  
 
ODGOVOR: 
 
Zadeva je kompleksna. A se v osnovi nanaša na dva pogoja, ki ju mora izpolnjevati študentka, da bi 
lahko sodelovala v projektni skupini (in bila upravičena do uveljavljanja standardnega stroška na 
enoto). Tako točka 4.2 javnega razpisa določa, da mora biti »vsak v projekt vključen študent v 
obdobju trajanja projekta vpisan v javno veljavni študijski program v Republiki Sloveniji«. Ta pogoj 
vaša študentka izpolnjuje. Drugi pogoj: Edini način izplačila za študentsko udeležbo v projektni 
skupini je študentska napotnica. Kot sledi iz vašega vprašanja, pa vam študentka ne bi posredovala 
študentske ampak dijaško napotnico – kar je iz samega dokumenta/napotnice tudi razvidno (letnik in 
izobraževalna inštitucija). Iz tega vidika (na študentsko napotnico so vezane tudi določene bonitete, 
kot so zavarovanja in podobno) pa študentka ne more sodelovati na projektu. Lahko pa na projektu 
sodeluje prostovoljno, kar pomeni, da zanjo izvajalec ne more uveljavlja sredstva za sodelovanje v 
projektu v višini standardnega stroška na enoto. 
 


