
 

 

 
 

POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 
 

JAVNI RAZPIS PROJEKTNO DELO Z NEGOSPODARSKIM IN NEPROFITNIM SEKTORJEM – ŠTUDENTSKI 
INOVATIVNI PROJEKTI ZA DRUŽBENO KORIST 2016–2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020 

 
Prijava na javni razpis – 1. odpiranje 

 
Povezava do razpisa: 
 
Vprašanja do dne: 05. 03. 2019 

 

 
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 Partnerja 1 ali Partnerja 2) sodeluje 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 oz. 4 mesece), da se projekt zaključi najkasneje do 31. 7. 2019, 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 merilo 
interdisciplinarnosti? 
 

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-2/
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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 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 pri članici, ki bo izvajala 
projekt), preostali sodelujoči študentje lahko prihajajo iz kateregakoli drugega visokošolskega zavoda, 
torej lahko tudi iz druge univerze ali drugega samostojnega 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. 
 
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. 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, je le-ta dokument Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.  
 
9. 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) in v 
javnem razpisu »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni 
projekti za družbeno korist 2016–2020 za študijsko leto 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. 

http://www.sklad-kadri.si/fileadmin/dokumenti/Razpisi/261._JR_SIPK/2_Navodila_za_prijavo.pdf
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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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. 
 
10. 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 posebej. Primer: če 
na projektu sodelujeta dva pedagoška mentorja in en strokovni sodelavec, mora prijavitelj priložiti tri 
Obrazce št. 4. 
 

11. Ali ima sklad morda možnost, da bi sofinanciral natis publikacije, ki smo jo v okviru projekta 
pripravili za spletno objavo? 
 
ODGOVOR: 
Sklad oz. JR ŠIPK 2016-2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020 ne sofinancira izdaje publikacij. 
Javni razpis je usmerjen na izvajanja in projekte sofinancira v obliki standardnega stroška na enoto. 
 
12. Ali lahko študent v istem študijskem letu sodeluje v projektu ŠIPK in PKP? 
 
ODGOVOR: 
 
JR ŠIPK 2016-2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020 nima omejitve glede hkratne vključenosti 
v ŠIPK in PKP. 
 
13. 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. 
 
14. Kakšno je pravilno tolmačenje pogoja iz Navodil za prijavo na javni razpis 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.«? 
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 
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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. 
 
15. Na projekt želimo vključiti študentko, ki ima status študenta ampak ne tudi pravice do dela na 
študentskem servisu kot študentka ampak kot dijakinja. Kot študentka je vpisana na izredni študij. 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. 
 
16. Glede na to, da je rok prijave na JR ŠIPK za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020, 1. odpiranje od 
1. 10. 2018 do 7. 12. 2018, nas zanima ali boste prej prispele vloge odpirali in obravnavali pred 7. 12. 
2018? 
 
ODGOVOR:  
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V 9. točki JR je navedeno »Odpiranje vlog za prvo odpiranje (za študijsko leto 2018/2019) bo dne 10. 
12. 2018 ob 11. uri«. Iz tega sledi, da pred tem datumom ne bomo odpirali in obravnavali vlog. 
 
17. Ali za strokovnega sodelavca Partnerja 1 iz negospodarskega sektorja (nevladna organizacija) 
velja, da mora biti zaposlen pri tem NVO-ju in z njim sodeluje vsaj 1 leto ali to lahko razumemo kot 
ali-ali? 
 
ODGOVOR:  
 
Pogoja se razumeta kot ali / ali. 
Ali je strokovni delavec zaposlen pri Partnerju 1 ali pa z njim sodeluje vsaj eno leto (v obdobju od 1. 1. 
2016 dalje). V kolikor strokovni sodelavec z vami sodeluje več kot eno leto in lahko to dokazujete z 
dokazili, ki so navedeni v JR, potem zadostite pogoju. 
 
18. Je lahko Partner 1 društvo in v kolikor je odgovor da, ali je lahko predsednik društva strokovni 
sodelavec na projektu? Kakšna dokazila so potrebna v tem primeru? 
 
ODGOVOR:  
 
Partner 1 je lahko društvo. Prav tako je lahko predsednik društva strokovni sodelavec.  
Tudi v tem primeru so potrebna ista dokazila, kot v vseh drugih primerih: 
- ali je strokovni sodelavec zaposlen pri Partnerju 1 (sklad to preveri v uradni evidenci), 
- ali sodeluje s Partnerjem 1 vsaj eno leto (dokazilo: Obrazec št. ali drugo ustrezno dokazilo), 
- ali je vpisan v razvid samozaposlenih v kulturi, športu ipd., in dokazuje ustrezno sodelovanje s 
Partnerjem 1 vsaj eno leto (dokazilo: Obrazec št. ali drugo ustrezno dokazilo). 
 
Poleg tega strokovni sodelavec s pedagoškim mentorjem ne sme biti v zakonski zvezi, zunajzakonski 
skupnosti, registrirani istospolni partnerski skupnosti, skupnem gospodinjstvu, krvnem sorodstvu v 
ravni vrsti, krvnem sorodstvu v stranski vrsti do vštetega tretjega kolena, sorodstvu po svaštvu do 
vštetega drugega kolena, posvojitelj, posvojenec, rejnik, rejenec.  
 
19. Ali velja za Partnerja 1 kakršna koli omejitev glede večkratnega sodelovanja na projektih ŠIPK?  
 
ODGOVOR:  
 
Znotraj enega odpiranja lahko Partner 1 sodeluje le pri enem projektu. Tako lahko znotraj JR ŠIPK 
2016-2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020 sodeluje dvakrat; enkrat v prvem in enkrat v 
drugem odpiranju. 
 
20. Zanima nas ali lahko kot partner pri prijavi na JR ŠIPK sodeluje Sindikat policistov Slovenije? 
 
ODGOVOR: 
 
Na JR lahko sodelujejo tako organizacije iz negospodarskega in neprofitnega področja (kor Partner 1) 
in organizacije iz gospodarskega in družbenega področja (Partner 2). Natančni pogoju vključitve 
Partnerja 1 in Partnerja 2 so podani v besedilu javnega razpisa in v Navodilih za prijavo. 
 
21. Pri tolmačenju merila št. 6 »Prispevek projekta k enakim možnostim« prosimo za dodatna 
pojasnila: 
- Ali je mišljeno, da so osebe, ki so vključene v projektno skupino, študenti?  

http://www.sklad-kadri.si/fileadmin/dokumenti/Razpisi/261._JR_SIPK/1_Javni_razpis.pdf
http://www.sklad-kadri.si/fileadmin/dokumenti/Razpisi/261._JR_SIPK/2_Navodila_za_prijavo.pdf
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- Če projekt ne predpostavlja vključitev udeležencev v projektne aktivnosti, ki spadajo v kategorijo 
prikrajšanih skupin, bo pa projekt namenjen prikrajšanim osebam, kako izkazati vključenost 
udeležencev v projektne aktivnosti, ki spadajo v kategorijo prikrajšanih skupin? 
- Kaj pomeni krepitev socialne vključenosti prikrajšanih skupin med osebami, ki bodo vključene v 
projektne aktivnosti? 
 
ODGOVOR: 
 
Prikrajšane skupine so okvirno naštete v V. točki Navodil za prijavo na javni razpis. Določajo se glede 
na: status na trgu dela, starost, izobrazbo, status gospodinjstva in glede na okoliščine migrantstva in 
manjšin. Študenti kot taki (zgolj zato, ker so študenti) niso prikrajšana skupina. Pri čemer za vključitev 
posameznikov, ki sodijo v prikrajšane skupine (med njimi tudi mlajši od 25 let) velja, da mora 
prijavitelj v vlogi izkazati (obrazložiti), na kakšen način bo spodbujal in vključil posameznike iz 
prikrajšanih skupin (ukrepi), s kakšnimi ukrepi bo zagotovil in okrepil (dodatno podprl) vključenost 
posameznikov v projektne aktivnosti, glede na naravo prikrajšane skupine ter kako bo projekt vplival 
na socialno vključenost posameznikov iz prikrajšanih skupin.  
Posamezniki iz prikrajšanih skupin so lahko vključeni v samo projektno skupino (študenti, strokovni 
sodelavci, pedagoški mentorji), lahko pa je narava projekta taka, da neposredno nagovarja 
posameznike iz prikrajšanih skupin. Kako projekt nagovarja te prikrajšane skupine, prijavitelj pojasni v 
vlogi (bodisi z vključitvijo partnerja, ki s svojim delovanjem pokriva področje prikrajšanih skupin, 
bodisi z neposredno vključitvijo posameznikov iz prikrajšanih skupin v aktivnosti projekta).  
Vsi učinki vključenosti morajo biti vidni v času trajanja projekta.  
 
22. Ali velja širše tolmačenje izvajanja aktivnosti v lokalnem/regionalnem okolju pri merilu 1.7, da se 
v primerih, ko se projektne aktivnosti ne izvajajo v lokalnem okolju (npr. študenti od doma 
programirajo za potrebe projekta), vendar bodo izvedene aktivnosti oz. rezultat projekta učinkoval 
neposredno na lokalno/regionalno okolje, tudi te aktivnosti štejejo kot neposredno izvajanje 
projektnih aktivnosti v lokalnem/regionalnem okolju)? 
 
ODGOVOR: 
 
Lokalno/regionalno okolje se tolmači širše in sicer v smislu potreb projekta in narave projekta. V 
kolikor so narava projekta in njegove potrebe (ki se navezujejo na cilje projekta) takšne, da zahtevajo 
delo, ki se ga ne da opraviti v samem lokalnem /regionalnem okolju (bodisi pri Partnerju 1 ali tam, 
kjer je izziv, ki ga projekt rešuje, nastal), ampak na drugi lokaciji (recimo programiranje, delo v 
laboratoriju, preučevanje redke literature in podobno), se to šteje kot izvajanje v lokalnem 
/regionalnem okolju. Pri čemer mora biti iz vloge razvidna in razložena takšna narava in potreba 
projekta. Zgolj avtomatsko, to tolmačenje ne velja. 
 
23. Pedagoški mentor mora biti izvoljen v naziv visokošolskega učitelja ali v naziv asistenta, skladno s 
sprejetimi merili za izvolitve v nazive posameznega prijavitelja. Ali je izvolitev zaposlenega z 
doktoratom, ki je v skladu s sprejetimi merili prijavitelja izvoljen v naziv asistenta – raziskovalca, 
ustrezna? 
 
ODGOVOR: 
 
V kolikor je pedagoški mentor asistent, mora imeti doktorat. Pri tem ne razlikujemo med pedagoškim 
ali raziskovalnim asistentom. Mora pa, ne glede na to, asistent kot pedagoški mentor izpolnjevati vse 
ostale pogoje, kot so določeni v besedilu JR ŠIPK 2016-2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020. 
 

http://www.sklad-kadri.si/fileadmin/dokumenti/Razpisi/261._JR_SIPK/2_Navodila_za_prijavo.pdf
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24. Zanima nas, ali študentje enovitega magistrskega študijskega programa štejejo kot univerzitetni 
študij (pogoj binarnost)? 

ODGOVOR: 
 
Študentje enovitega magistrskega študija ne štejejo kot študenti univerzitetnega študija (1. bolonjska 
stopnja) in s tem ne izpolnjujejo merila binarnosti. 
 
25. Ali lahko na projektu ŠIPK sodeluje študent, ki je prijavljen na Zavodu za zaposlovanje, ampak kot 
študent, ki išče delo. Prijava je bila kot pogoj za pridobitev denarne socialne pomoči. Na zavodu so 
razložili, da to ni isto kot prijava za osebe, ki so redno prijavljeni na Zavod za zaposlovanje kot iskalci 
redne zaposlitve? 
 
ODGOVOR:  
 
Študenti, ki so vključeni v projektno skupino, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 
- je vsak v projekt vključen študent v obdobju trajanja projekta vpisan v javno veljavni študijski 
program v Republiki Sloveniji (ta pogoj preverja MIZŠ v evidenci študentov v eVŠ), 
- ne sme biti v delovnem razmerju, 
- ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti, 
- ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu in 
- ni poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda. 
 
V kolikor ima vaš študent status študenta in ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb (preverite na 
Zavodu, v katero evidenco točno je vpisan), potem je upravičen do sodelovanja v projektu (ob 
predpostavki, da izpolnjuje tudi vse ostale pogoje). 
 
26. Ali se lahko podjetje registrirano kot d. o. o. ali s. p. vključi v ŠIPK projekt kot Partner 2? 
 
ODGOVOR: 
 
Kot Partner 2 lahko sodelujejo tudi organizacije, ki so registrirane kot gospodarske družbe po ZGD. 
 
 
Vprašanja do dne: 4. 12. 2018 

 

27. Ali bolniki (v konkretnem primeru bolezni sodobnega sveta: diabetes, srčno-žilna obolenja, 
alergije), invalidi sodijo v prikrajšano skupino? 
 
ODGOVOR:  
 
V kolikor so invalidi (imajo status invalida), lahko, saj sodijo v 5. skupino prikrajšanih skupin »Migranti 
in manjšine – osebne okoliščine« (V. točka Navodil za prijavo na javni razpis). 
 
28. V enem od naših projektov bi za Partnerja 1 imeli raziskovalno organizacijo. Naš predvideni 
strokovni sodelavec je tam v rednem delovnem razmerju (zaposlitev za polni delovni čas), a je 
dopolnilno (20%) zaposlen tudi na naši fakulteti. Je to kakorkoli sporno z vidika izpolnjevanja pogojev 
za strokovnega sodelavca? 
 
ODGOVOR: 
 

http://www.sklad-kadri.si/fileadmin/dokumenti/Razpisi/261._JR_SIPK/2_Navodila_za_prijavo.pdf
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Kot je razvidno iz Obrazca št. 4 strokovni sodelavec ne sme biti v sorodstvenih vezeh s pedagoškim 
mentorjem. Druge omejitve glede vašega vprašanja ni. 
 
29. Če prijavimo dva mentorja (profesorja na dveh različnih fakultetah), kako je z uveljavljanjem ur in 
plačilom? Si morata ure razdeliti tako kot je to v primeru Partnerja 1 in Partnerja 2 ali lahko 
uveljavljata vsak maksimalno količino opravljenih ur?  
 
ODGOVOR: 
 
Kvota ur za pedagoške mentorje in s tem tudi povezano plačilo oz. uveljavljanje stroška dela (SSE) je 
ena, ne glede na število pedagoških mentorjev. Primer: Če imate na projektu dva pedagoška 
mentorja, si ta dva razdelita ali 120 ur (trimesečni projekt) ali 160 ur (štirimesečni projekt). Kako si 
razdelita ni določeno, mora pa biti ta delitev v skladu s številom opravljenih ur, ki so razvidne iz 
poročil – časovnic. 
 
30. Naš partner je bil ustanovljen pred manj kot enim letom. Ali partner izpolnjuje zahtevo za 
sodelovanje pri projektu? V Obrazcu št. 3 je napisan naslednji stavek: »Izvaljamo, da z zgoraj 
navedenim strokovnim sodelavcem sodelujemo vsaj eno leto.« V dokumentaciji ni napisano, da bi 
moral biti partner registrirana več kot eno leto (> 1 let).  
 
ODGOVOR: 
 
Določilo enega leta res ni vezano na Partnerja 1 ali Partnerja 2, je pa vezano na strokovnega 
sodelavca. V kolikor je strokovni sodelavec zaposlen pri Partnerju 1 ali Partnerju 2 potem pogoja 
enega leta ni. Pomembno je, da je strokovni sodelavec zaposlen pri Partnerju 1 ali Partnerju 2 
najkasneje na rok oddaje vloge na JR, tj. 7. 12. 2018. 
V kolikor pa strokovni sodelavec ni zaposlen pri Partnerju 1 ali Partnerju 2, potem mora izkazovati 
enoletno sodelovanje s partnerjem (v obdobju od 1. 1. 2016). V tem primeru pa Partner 1 ali Partner 
2 morata biti ustanovljena vsaj eno leto. 
 
31. Imamo vprašanje glede rubrike v obrazcu Priloga k Prijavnemu obrazcu – »Datum začetka 
sodelovanja s partnerjem«. V konkretnem primeru je strokovni sodelavec »Partnerja 1« v društvu 
zaposlen od 1. 10. 2018. Je pa ta oseba z društvom sodelovala že od 1. 1. 2014. Kaj napišemo v tem 
primeru?  
 
ODGOVOR: 
 
V kolikor boste kot način sodelovanja navajali, da je strokovni sodelavec zaposlen pri Partnerju 1, 
potem navedite datum začetka zaposlitve. V kolikor boste navajali drug način sodelovanja, navedite 
datum pričetka tega načina sodelovanja. 
 
Vprašanja do dne: 5. 3. 2019 

 
32. V prijavni vlogi je bilo na projektu načrtovanih 10 študentov, vendar:  
- Primer 1: enega študenta ne uspemo dobiti v izbornem postopku. Torej se bo projekt izvajal z 9 
študenti. Ali mora v tem primeru poročati minimalno vsak mesec 9 ali 8 študentov?  
- Primer 2: v izbornem postopku ne uspemo dobiti dveh študentov. Projekt se bo izvajal z 8 študenti. 
Ali mora vsak mesec poročati 8 študentov? 
- Primer 3: enega študenta ne uspemo dobiti v izbornem postopku. Projekt se sprva izvaja z 9 
študenti. Nato po 2 mesecih sodelovanja na projektu odstopi še en študent. Ali od tu dalje vsak 
mesec poroča 8 študentov? 
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ODGOVOR: 
 
Ta odgovor se navezuje na vprašanje št. 14 iz tega dokumenta. V navedenih konkretnih primerih pa 
to pomeni: 
- Primer 1:  v kolikor na projektu ostane od 10 še 9 študentov, mora mesečno poročati vseh 9 
študentov (minimalna kvota ur, ki jo mora mesečno opraviti vsak študent je 12 ur). 
- Primer 2: v kolikor na projektu ostane od 10 še 8 študentov, mora mesečno poročati vseh 8 
študentov (minimalna kvota ur, ki jo mora mesečno opraviti vsak študent je 12 ur). 
- Primer 3: v kolikor na projektu ostane od 10 še 9 študentov, mora mesečno poročati vseh 9 
študentov (minimalna kvota ur, ki jo mora mesečno opraviti vsak študent je 12 ur). V kolikor po dveh 
mesecih iz upravičenega razloga odstopi še en študent, mora mesečno poročati vseh 8 preostalih 
študentov (minimalna kvota ur, ki jo mora mesečno opraviti vsak študent je 12 ur).  
 
33. Ali lahko v izjemnih primerih vključene osebe poročajo več kot 10 ur na dan? 
 
ODGOVOR: 
 
Pri upoštevanju maksimalne višine ur, ki jih smejo vključene osebe opraviti v enem delovnem dnevu, 
se je potrebno držati delavnopravne zakonodajo. Izjemne primere je potrebno dodatno obrazložiti in 
utemeljiti. Priporočamo pa, da se čim bolj držite poročanja pod 10 urami. 
 
34. Imamo primer projekta, ko sta v projektno skupino vključena 2 študenta, ki sta že sodelovala v 
projektih ŠIPK. Eden izmed teh dveh študentov je odstopil in so zanj našli ustrezno zamenjavo, in 
sicer študenta, ki je tudi že sodeloval v projektih ŠIPK. Torej, tekom izvajanja projekta istočasno na 
projektu ne bo sodelovalo več kot 2 študenta, ki sta že sodelovala v projektih ŠIPK. Ali je tovrstna 
zamenjava ustrezna? 
 
ODGOVOR: 
 
Zamenjava študenta je ustrezna. Na projektu ŠIPK lahko v projektni skupini istočasno sodelujeta dva 
stara študenta. V kolikor pa pride do zamenjave le-teh, ju lahko zamenja prav tako študent, ki je že 
sodeloval na projektu ŠIPK, seveda ob predpostavki, da izpolnjuje vse preostale pogoje javnega 
razpisa. 
 


