
Javni razpis »Po kreativni poti do znanja 2016/2017« 

 

Datum objave razpisa: 12.8.2016  

Rok za oddajo vloge: 10. oktober 2016  

Vrednost razpisa: 3.992.210 EUR, od tega Kohezijska regija Zahodna Slovenija 67 %  (2.674.780 EUR) 

in KRVS 33 %. 

Predmet javnega razpisa: 

A. projekti, ki se bodo izvajali v skupinah od 6 do 8 študentov pod mentorstvom pedagoškega in 

delovnega mentorja (obvezna vsebina) in  

B. medsebojna izmenjava znanj, izkušenj in dobrih praks visokošolskih učiteljev in strokovnjakov 

iz (ne)gospodarstva (neobvezna vsebina).  

Prijavitelj: Univerza v Ljubljani z eno skupno prijavo, pri čemer lahko posamezna članica prijavi  do 5 

projektov.  

Posamezen projekt (minimalne zahteve): 

- traja najmanj 3 in najdlje 5 mesecev, z zaključkom najkasneje do 31. 7. 2017  

- mora vključevati sodelovanje gospodarske družbe oz. samostojnega podjetnika, ki zagotovi 

delovnega mentorja   

- lahko vključuje sodelovanje organizacije z gospodarskega ali družbenega področja, ki 

zagotovi delovnega mentorja (koristno zaradi družbenega učinka) 

- mora vključevati najmanj 6 in največ 8 dodiplomskih in/ali podiplomskih študentov 

(najmanj 2 študenta morata biti vpisani na članici, ki je nosilka projekta), 

- mora vključevati sodelovanje vsaj enega pedagoškega mentorja (pedagoški mentorji so 

lahko tudi asistenti z doktoratom) 

Pogoji za gospodarske družbe oz. samostojnega podjetnika posameznika (nujen partner): 

- registriran(a) po Zakonu o gospodarskih družbah 

- ne sme biti v postopku prisilne poravnave, v stečajnem postopku, v likvidacijskem postopku 

oz. v postopku prenehanja samostojne dejavnosti ter  

- za namen izvajanja prijavljenega projekta ne sme prejeti sredstev iz drugih javnih virov 

(državnega ali lokalnega proračuna ali iz sredstev EU). 

- malo podjetje lahko sodeluje le v 1 projektu, srednje in veliko pa v do 3 projektih ob 

pogoju, da sodelujejo z različnimi visokošolskimi zavodi oz. v okviru univerze z različnimi 

članicami univerze. 

Pogoji za organizacije z gospodarskega ali družbenega področja: 

- 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) 

- ne sme biti v postopku prisilne poravnave, v stečajnem postopku, v likvidacijskem postopku 

oz. v postopku prenehanja samostojne dejavnosti ter  



- za namen izvajanja prijavljenega projekta ne sme prejeti sredstev iz drugih javnih virov 

(državnega ali lokalnega proračuna ali iz sredstev EU) 

- lahko sodeluje v 1 projektu, le v primeru da je imela v poslovnem letu 2015 več kot 

800.000,00 EUR prihodkov iz poslovanja lahko sodeluje največ 3 projektih ob pogoju, da 

sodeluje z različnimi visokošolskimi zavodi oz. v okviru univerze z različnimi članicami 

univerze. 

Upravičeni stroški javnega razpisa so določeni v pavšalnem znesku kot standardni strošek na enot, 

in sicer za: 

- koordiniranje in vodenje projekta: 13,5 EUR/uro, največ 40 ur na mesec 

- denarno spodbudo študentu: 9 EUR bruto, največ 40 ur na mesec 

- sodelovanje delovnega mentorja: 31 EUR/uro,  največ 10 ur na mesec 

- prenos znanj in dobrih praks delovnih mentorjev iz (ne)gospodarstva na visokošolske 

zavode: 35 EUR/uro, vendar največ 3 ure v okviru posameznega projekta 

- prenos znanj in dobrih praks pedagoških mentorjev v (ne)gospodarstvo: 16 EUR/uro, vendar 

največ 10 ur v okviru posameznega projekta. 

 

Točkovanje: 

Največje možno skupno število točk, s katerimi se lahko oceni posamezni projekt, je 82 točk. Izbran 

je lahko projekt, ki doseže najmanj 65% oz. 53 točk. 

Izločitveni merili: 

• Vsebinska zasnova projekta NI skladna z namenom razpisa in se ne navezuje na 

obravnavanje izpostavljenega problema pri podjetju, katerega rešitve hkrati prinašajo 

družbene koristi 

• Projektna skupina NI ustrezno sestavljena glede na vsebinsko zasnovo projekta (ustreznost 

ciljnih skupin – iz opisa nalog morajo biti razvidne specifične kompetence za vse študente 

vključene v projekt). 

 

 

 


