
Predstavitev in prijava

JR ŠIPK 2016–2020 
za študijski leti 2018/2019 in 

2019/2020 – 2. odpiranje 

Ljubljana (16. 10. 2019),  Maribor (21. 10. 2019), Novo mesto (24. 
10. 2019) in Koper (25. 10. 2019) 

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



Osnovni podatki sklada

Področja dela
• INVALIDI

• PREŽIVNINE

• AD FUTURA

• ŠTIPENDIJE

• ESS
❖ Vseživljenjsko učenje

❖ Sodelovanje z delodajalci

❖ Praktična izkušnja v izobraževanju



Osnovni podatki razpisa

Ključni ciljni skupini
• OSEBE NA TRGU DELA

❖ Delodajalci

❖ Zaposleni

❖ Posebne ciljne skupine

• OSEBE V IZOBRAŽEVALNEM PROCESU
❖ Praktične izkušnje

❖ Stik z delom

❖ Stik z delodajalci



Osnovni podatki razpisa

• Razpoložljiva sredstva: 3.914.131,50 EUR

- Razpoložljiva sredstva za 2. odpiranje: 1.965.763,82 EUR

- KRVS: 648.702,06 EUR

- KRZS: 1.317.061,76 EUR

• Viri financiranja: 

- 80 % Evropski socialni sklad
- 20 % Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

• Posredniški organ: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

• Izvajalec razpisa: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in 
preživninski sklad RS



Namen in cilji - Splošno

• povezovanje visokošolskih zavodov in negospodarstva oz.
neprofitnega sektorja

• reševanje aktualnih vprašanj in problematik lokalnega
okolja

• razvoj novih oblik učnih metod, posodobitev študijskih
programov

• vzpostavitev dolgoročnega sodelovanja visokošolskih
zavodov z lokalnim okoljem



Namen in cilji  - Študenti

• pridobitev praktičnih izkušenj in kompetenc

• seznanitev in ozaveščenost s problematiko lokalnega okolja in
njene družbe

• navezovanje stikov z lokalnim okoljem in družbo

• izboljšanje zaposljivosti študentov (neposredno po zaključku
študija)



Namen in cilji - Partnerji

• Reševanje aktualnih lokalnih problematik in izzivov

• Usposobljenost strokovnih sodelavcev za prepoznavanje 
problematik lokalnega okolja

• Prepoznavanje potencialnega kadra med študenti za zaposlitev

• Sodelovanje pri oblikovanju ustreznih novih učnih metod v visokem 
šolstvu



Predmet javnega razpisa

Sofinanciranje projektov, ki: 

• se bodo izvajali v skupinah od 6 do 10 študentov različnih študijskih 

stopenj in smeri pod mentorstvom pedagoškega mentorja in 

strokovnega sodelavca iz lokalnega oz. regionalnega okolja

IN

• bodo preučevali izzive negospodarskega in neprofitnega sektorja v 

lokalnem okolju



Ključne usmeritve 

• DA: projektne aktivnosti se vežejo na problemsko obravnavanje
aktualnih potreb/praktičnih problemov v negospodarstvu in
lokalnem okolju

• NE: opravljanje študentske prakse, rednih študijskih obveznosti

• NE: vključeni partnerji – naročnik dela, študent – redne delovne
naloge



Obvezne sestavine projekta

• sodelovanje enega Partnerja 1 (organizacija iz negospodarskega ali neprofitnega sektorja iz
lokalnega/regionalnega okolja, kjer je nastal izziv) -> LE V ENEM PROJEKTU NA ODPIRANJE!

• del projektnih aktivnosti se izvaja v lokalnem/regionalnem okolju

• najmanj 6 in največ 10 študentov – vsaj 2 študenta iz zavoda, ki je izvajalec projekta (OMEJITEV: v
projektno skupino sta lahko vključena do 2 študenta, ki sta že sodelovala na javnih razpisih ŠIPK;
prednost imajo še ne vključeni študenti)

• vsaj en pedagoški mentor (lahko tudi več, če tako zahteva vsebinska zasnova projekta)

• Le en strokovni sodelavec Partnerja 1

• trajanje projekta najmanj 3 in največ 4 mesece, začetek upravičenih stroškov od 1. 10. 2019 do 31.
7. 2020

• jasna vsebinska zasnova projekta (izziv, ki se obravnava) z izkazanim namenom in cilji



Neobvezne sestavine projekta

• sodelovanje Partnerja 2 (organizacija iz gospodarskega ali iz družbenega področja), če
narava projekta to zahteva

• vključi se lahko več Partnerjev 2

• če je vključen Partner 2, mora zagotoviti svojega (le enega) strokovnega sodelavca



Upravičeni prijavitelji

Samostojni visokošolski zavod ali univerza v Republiki Sloveniji, ki:

• je na dan roka za oddajo vloge vpisan v eVŠ

• izvaja javno veljavne študijske programe (eVŠ)

• ima vpisane študente v 2019/2020

Prijavitelj odda le eno vlogo!

• univerza lahko odda do največ 3 projekte za vsako članico (v kolikor se ena članica 
odreče izvajanju projektov, lahko to število prevzame/jo druga/e članica/e, pri 
čemer je maksimalno število projektov na članico 5; pisna izjava o odstopu dela ali 
celotnega števila projektov)

• samostojni visokošolski zavod lahko odda do največ 3 projekte



Pogoji – Pedagoški mentor

• vsaj en pedagoški mentor

• zaposlen pri prijavitelju oz. članici univerze (na zadnji dan roka oddaje 
vloge; ves čas trajanja projekta)

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

• asistent s pridobljenim doktorskim nazivom

• v primeru več pedagoških mentorjev:

- vsak prihaja iz drugega študijskega področja (KLASIUS-P-16 – tretja
klasifikacijska raven)

- vsaj en PM zaposlen pri prijavitelju oz. izvajalcu projekta



Pogoji – Študent

• vpisan v javno veljaven študijski program (eVŠ)

• ni v delovnem razmerju, v evidenci brezposelnih, ni 

poslovodja/direktor, nima s. p.

PAZITI! 

Sodelovanje na ŠIPK 2016–2020 (le dva študenta v projektni skupini; 

prednost imajo še ne vključeni študenti).



Pogoji – strokovni sodelavec

• zaposlen pri partnerju

ALI

• sodeluje s partnerjem vsaj eno leto

ALI

• samozaposlen v kulturi, športu idr. in sodeluje s partnerjem vsaj eno leto



Pogoji – Partner 1

• ima sedež v lokalnem/regionalnem okolju, kjer se izvaja projekt

• organizacija z negospodarskega ali neprofitnega sektorja

• ni gospodarska družba ali s. p. po ZGD-1

• ne posluje v sektorjih po SKIS (S. 13111 –neposr. pror. porabnik, S.13112
državni sklad)

• glavna registrirana dejavnost ne sme biti visokošolsko izobraževanje
(85.422 po SKD 2008)

• ni v postopku po ZFPPIPP (stečaj, prisilna poravnava, likvidacija idr.)

• prepoved dvojnega financiranja (drugi javni viri za ista sredstva)



Pogoji –partner 2

• organizacija z gospodarskega ali družbenega področja

• delovno področje partnerja se navezuje na vsebino projekta (razviden je
doprinos k projektu)

• ne posluje v sektorjih po SKIS (S. 13111, –neposr. pror. porabnik, S.13112
državni sklad)

• glavna registrirana dejavnost ne sme biti visokošolsko izobraževanje
(85.422 po SKD 2008)

• ni v postopku po ZFPPIPP (stečaj, prisilna poravnava, likvidacija idr.)

• prepoved dvojnega financiranja (javni viri za ista sredstva)



Upravičeni stroški - SSE

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

• Dokazila o upravičenosti stroškov:

❖ Poročilo o izvedenih aktivnostih (časovnice v projekt vključenih oseb)

❖ Skupno vsebinsko poročilo (na ravni posameznega projekta v obdobju poročanja)

❖ Končno poročilo o doseženih ciljih (le ob zadnjem poročanju)

❖ Partnerski sporazumi o sodelovanju pri izvajanju projekta (vsak projekt posebej)

❖ Zahtevek za sofinanciranje s specifikacijo (vnos preko zunanjega portala ISS)



Upravičeni stroški - SSE
Vrsta standardnega stroška Enota (max. vrednost)

standardni strošek na enoto za vodenje in

koordiniranje projekta s strani pedagoškega

mentorja iz visokošolskega zavoda (skupaj)

20,00 EUR/uro

120 ur ali 160 ur na projekt

2.400,00 EUR ali 3.200,00 EUR na projekt

standardni strošek na enoto za podporno

strokovno osebje za sodelovanje pri projektu

na visokošolskem zavodu (skupaj)

12,00 EUR/uro

24 ur ali 32 ur na projekt

288,00 EUR ali 384,00 EUR na projekt

standardni strošek na enoto za strokovnega

sodelavca iz lokalnega/regionalnega okolja pri

prvem ali pri drugem(ih) partnerju(jih)

(skupaj)

16,00 EUR/uro

45 ur (30 ur + 15 ur) na projekt

720,00 EUR na projekt (480,00 + 240,00)

60 ur (40 ur + 20 ur) na projekt 

960,00 EUR na projekt (640 + 320,00)

standardni strošek na enoto za denarno

spodbudo študentu (posamični študent)

9,00 EUR/uro

120 ur ali 160 ur na projekt

1.080,00 EUR ali 1.440,00 EUR na projekt



Upravičeni stroški – SSE, prenos ur

Minimalna mesečna kvota ur: 

• pedagoški mentor(ji) skupaj: vsaj 12 ur na mesec, 

• podporno strokovno osebje skupaj: vsaj 2 uri na mesec,

• strokovni sodelavec (v primeru, da v projektu sodeluje le Partner 1): vsaj 4 
ure na mesec, 

• strokovni sodelavec(i) (v primeru, da v projektu sodelujeta Partner 1 in 
Partner(ji) 2: strokovni sodelavec Partnerja 1 vsaj 3 ure na mesec; strokovni 
sodelavec(i) Partnerja 2 skupaj vsaj 1 ura na mesec, 

• posamezen študent: vsaj 12 ur na mesec.



Izločitveni merili

• Projektni predlog je skladen s predmetom, namenom in cilji javnega razpisa, 10.

prednostno osjo in 10.1. prednostno naložbo.

(Predmet, namen in cilji javnega razpisa so opredeljeni v 3. točki javnega razpisa, cilji prednostne osi in

prednostne naložbe pa podrobneje v Operativnem programu za izvajanje Evropske kohezijske politike v

obdobju 2014–2020)

• Projektni predlog je izvedljiv, upošteva vse aktivnosti in časovni ter finančno okvir,

določen z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo.



Merila za izbor – vsebinska zasnova 

• 1.1. jasna vsebinska zasnova projektnega predloga (utemeljitev projekta, navedba ciljev,

skladnost s cilji in namenom javnega razpisa)

• 1.2. skladnost načrtovane izvedbe projektnega predloga z njegovo vsebinsko zasnovo

(aktivnosti so skladne in smiselno načrtovane ter terminsko ustrezne z vsebinsko

zasnovo projekta, omogočajo doseganje zastavljenih rezultatov, ciljev projekta)

• 1.3. navedba kompetenc, ki jih bo pridobil v projekt vključeni študent

• 1.4. načini pridobivanja kompetenc v projekt vključenih študentov



Merila za izbor – vsebinska zasnova
• 1.5. doprinos pedagoškega mentorja (opis in utemeljitev nalog, konkretna navedba

nalog, ustreznost z vsebinsko zasnovo in cilji projekta)

• 1.6. doprinos strokovnega sodelavca (opis in utemeljitev nalog, konkretna navedba

nalog, ustreznost z vsebinsko zasnovo in cilji projekta)

• 1.7. izvajanje projektnih aktivnosti neposredno v lokalnem/regionalnem okolju (iz opisa

je razviden obseg projektnih aktivnosti, ki se bodo izvajale v lokalnem/regionalnem

okolju)

• 1.8. predvideni rezultati projektnega predloga izkazujejo družbeno korist v obdobju

trajanja projekta (opis predvidenih neposrednih koristi za razvoj, izboljšanje kakovosti

življenja v družbi in okolici, kjer se bo izvajal projekt)



Merila za izbor – interdisciplinarnost in binarnost

• 2. interdisciplinarnost projekta

Pri oceni se upošteva število v projekt vključenih študentov, ki prihajajo iz različnega

študijskega področja, upoštevaje tretjo klasifikacijsko raven po Klasius-P-16.

• 3. binarnost projekta

Pri oceni se upošteva zgolj število v projekt vključenih študentov iz univerzitetnega

študijskega programa 1. bolonjske stopnje in iz visokošolskega strokovnega študijskega

programa 1. bolonjske stopnje.



Merila za izbor – trajnost, prispevek k širši skupnosti, enake 
možnosti

• 4. zagotavljanje potenciala nadaljnjega izvajanja v lokalnem/regionalnem okolju tudi po
izteku sofinanciranja projekta (predvideni so koraki in mehanizmi, ki bodo zagotovili
trajnost učinkov in rezultatov projekta, aktivnosti projekta so naravnane k izvajanju tudi
po zaključku projekta)

• 5. prispevek projekta k širši lokalni/regionalni skupnosti po zaključku projekta (jasno so
prikazani predvideni učinki in cilji projekta, ki bodo vplivali tudi na širšo lokalno
skupnost)

• 6. prispevek projekta k enakim možnostim (razvidna je uporaba ukrepov socialne
vključenosti prikrajšanih skupin, spodbujanje enakih možnosti v projekt vključenih)

• 7. spodbujanje vključevanja univerz s članicami oziroma samostojnih visokošolskih
zavodov, ki še niso bili vključeni v javna razpisa ŠIPK 2016–2020



Oddaja popolne vloge

Rok za oddajo vloge: 6. 12. 2019 do 13.30

Naslov: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije,

Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana

- pravočasnost (vloge morajo do 6. 12. 2019 prispeti na sklad, ne glede na način

dostave) – zavržba

- pravilna označenost in zapečatenost ovojnice (8. točka javnega razpisa) – zavržba

- v celoti izpolnjeni pravi obrazci (podpisani, žigosani, v originalu)

- v kolikor se ne uporablja žig - OBVEZEN zapis: „Ne poslujemo z žigom“

- poslati v tiskani obliki (vse obrazce) ter elektronsko (prijavni obrazec in prilogo k

prijavnemu obrazcu) na naslov: sipk@sklad-kadri.si ali na e-nosilcu

mailto:sipk@sklad-kadri.si


Oddaja popolne vloge
Vlogo sestavljajo (v originalih):

1. Prijavni obrazec (splošni podatki o prijavitelju)

2. Priloga k prijavnemu obrazcu (opis vsakega projekta posebej; navedba števila študentov in
podatki o študentih, podatki o mentorjih in partnerjih, utemeljitev, navedba kompetenc)

3. Obrazec št. 1 (izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev)

4. Obrazec št. 2 (izjava partnerjev o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev)

5. Obrazec št. 3 (izjava zakonitega zastopnika partnerja o sodelovanju strokovnega sodelavca s
partnerjem – le v kolikor ne obstaja drug dokument)

6. Obrazec št. 4 (izjava pedagoškega mentorja /strokovnega sodelavca ((so)lastništvo in družinska
razmerja)

7. Obrazec št. 5 (oprema prijave – izpolnjeno izrezati in prilepiti na ovojnico)

Obvezne priloge:

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

- ftk. 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

1. Sklad z izbranim prijaviteljem sklene Pogodbo o sofinanciranju izvajanja projektov

2. Prijavitelj sklene z vsemi sodelujočimi v projektu Partnerski sporazum (kopijo dostavi Skladu)

3. Poročanje o izvajanju projektov, priprava zahtevkov za sofinanciranje (ZZS)

4. Priprava končnega poročila o doseženih ciljih projekta

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-projektno-delo-z-negospodarskim-in-neprofitnim-sektorjem-studentski-inovativni-pro-2/


Hvala za pozornost!

Več informacij na

www.sklad-kadri.si

Kontakt:

T: 01 43 45 877

E: sipk@sklad-kadri.si

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

Vprašanja

http://www.sklad-kadri.si/
mailto:sipk@sklad-kadri.si

