
Javni razpis: 
Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2017-2018

Informativni dan
17.  5.  2017 ob 10. uri

Damjana Herman 

Javni razpis za izbor operacij
delno financira Evropska unija,
in sicer iz Evropskega
socialnega sklada. Javni razpis
za izbor operacij se izvaja v
okviru operativnega programa
za izvajanje evropske
kohezijske politike v obdobju
2014-2020, prednostne osi: 10.
Znanje, spretnosti in
vseživljenjsko učenje za boljšo
zaposljivost; prednostne
naložbe: 10.1 Izboljšanje
enakega dostopa do
vseživljenjskega učenja za vse
starostne skupine pri
formalnih, neformalnih in
priložnostnih oblikah učenja,
posodobitev znanja, spretnosti
in kompetenc delovne sile ter
spodbujanje prožnih oblik
učenja, tudi s poklicnim
svetovanjem in potrjevanjem
pridobljenih kompetenc,
specifičnega cilja: 10.1.3
Spodbujanje prožnih oblik
učenja ter podpora kakovostni
karierni orientaciji za šolajočo
se mladino na vseh ravneh
izobraževalnega sistema.

Javni razpis: 
Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj 

študentov v delovnem okolju 2022/2023

Informativni dan
12.  7.  2022 ob 10. uri (ZOOM)

mag. Petra Arčan



Predmet 
javnega razpisa

 sofinanciranje izvedbe projektov, s katerimi se krepi
sodelovanje in povezovanje visokošolskega sistema z
gospodarstvom ter z negospodarskim in neprofitnim
sektorjem v lokalnem/regionalnem okolju;

 v projektne aktivnosti se bodo vključili študenti pod
mentorstvom pedagoških mentorjev, delovnih
mentorjev oziroma strokovnih sodelavcev iz
lokalnega/regionalnega okolja.



Predmet 
javnega razpisa 

(delitev na 
sklope)

Sklop A: izvajanje projektnih aktivnosti visokošolskih zavodov v 
sodelovanju z gospodarstvom, ki vključuje: 

 izvedbo projektnih aktivnosti študentov in pedagoških mentorjev iz
visokošolskih zavodov, v sodelovanju z ostalimi udeleženci: s partnerji
iz delovnega okolja (delovni mentorji iz gospodarstva). Sofinancirani
bodo projekti, v okviru katerih se bodo izvajale projektne aktivnosti v
skupinah od šest do deset študentov, pri čemer mora biti poudarek na
prednostnih področjih Slovenske strategije pametne specializacije
(S4);

Sklop B: izvajanje projektnih aktivnosti visokošolskih zavodov v
sodelovanju negospodarstvom in neprofitnim sektorjem v
lokalnem/regionalnem okolju, ki vključuje:

 izvedbo projektnih aktivnosti študentov in pedagoških mentorjev iz
visokošolskih zavodov v sodelovanju z ostalimi udeleženci: s partnerji
iz delovnega okolja (strokovnimi sodelavci iz negospodarskega in
neprofitnega sektorja v lokalnem/regionalnem okolju). Sofinancirani
bodo projekti, v okviru katerih se bodo izvajale projektne aktivnosti v
skupinah od štiri do osem študentov.

POMEMBNO: prijava na Sklop A je obvezna, prijava na Sklop B je izbirna.



Namen javnega 
razpisa

 je spodbujanje krepitve sodelovanja in povezovanja
visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvo ter
negospodarstvo in neprofitni sektor v lokalnem in regionalnem
okolju) in izvajanje prožnih oblik učenja;

 mladim se omogoča pridobivanje konkretnih, praktičnih izkušenj
že med izobraževanjem, razvoj znanj za neposredno
udejstvovanje pri uresničevanju idej in pridobivanju izkušenj,
razvoj podjetnosti, inovativnosti, kreativnega razmišljanja,
ustvarjalnosti ipd. za večjo zaposljivost in lažji prehod v delovno
okolje;

 naslavlja se tudi druge izzive visokega šolstva kot npr. sistemsko
uvajanje prenosa znanja med visokošolskimi zavodi in delovnim
okoljem, večja fleksibilnost in prilagajanje študijskih programov
potrebam trga dela ter vzpostavitev dolgoročnega sodelovanja
med visokošolskimi zavodi in delovnim okoljem.



Namen 
javnega 
razpisa

skladnost s 
Slovensko 

strategijo pametne 
specializacije (S4)

POMEMBNO: pri prijavi na Sklop A, morajo
predlagani projekti vključevati vsebine s
prednostnega področja S4 (gledati točko 3. 2
javnega razpisa Pogoji, vezani na vlogo in točko
4.A.3 ter 6.A prijavnega obrazca).

Dodatne informacije so potencialnim prijaviteljem
dostopne na spodnjih povezavah:

 EU skladi: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/kljucni-
dokumenti;

 Služba vlade za razvoj Republike Slovenije za
razvoj in evropsko kohezijsko politiko:
https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-
programi/izvajanje-slovenske-strategije-
pametne-specializacije/.

http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/kljucni-dokumenti
https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/izvajanje-slovenske-strategije-pametne-specializacije/


Cilj javnega
razpisa in
ciljna
skupina

CILJ: spodbujanje prožnih oblik učenja za izboljšanje kompetenc
potrebnih za ustvarjanje delovnih mest in omogočanje lažjega
prehoda iz izobraževanja v zaposlitev.

CILJNA SKUPINA: študenti na dodiplomski in podiplomski stopnji
ter učitelji, pri čemer imajo učitelji podporno vlogo.



Vrednost 
javnega razpisa

VIŠINA SREDSTEV PO PRORAČUNSKIH LETIH za Sklop A in Sklop B:

največ do 3.500.000,00 EUR, od tega v letu:

 2022: 1.050.000,00 EUR (predplačila);

 2023: 2.450.000,00 EUR.

a) za Sklop A :

 sredstva v višini 2.800.000,00 EUR. Od tega se za:

KRZS nameni 67 % oziroma sredstva v višini 1.876.000,00 EUR in

KRVS 33 % oziroma sredstva v višini 924.000,00 EUR.

b) za Sklop B:

 sredstva v višini 700.000,00 EUR. Od tega se za:

KRZS nameni 67 % oziroma sredstva v višini 469.000,00 EUR in

KRVS 33 % oziroma sredstva v višini 231.000,00 EUR.



Trajanje
javnega razpisa

 upravičenost stroškov: od 1. 10. 2022 do vključno 31. 8. 2023

 upravičenost izdatkov: od 1. 10 2022 do vključno 30. 9. 2023



Posamezni prijavitelj mora za kandidiranje na 

javnem razpisu izpolnjevati pogoje:

Dokazila 

1. je na dan odpiranja vloge vpisan v Evidenčni in analitski

informacijski sistem visokega šolstva v Republiki Sloveniji (v

nadaljnjem besedilu: eVŠ) in izvaja javno veljavne študijske

programe, vpisane v eVŠ.

Izpolnjevanje pogoja bo ministrstvo preverilo v eVŠ.

2. ima v študijskem letu 2021/2022 vpisane študente v

javnoveljavnih študijskih programih. Podatki o vpisanih študentih so

zajeti iz eVŠ za študijsko leto 2021/2022 (stanje na dan 30. 10. 2021)

Izpolnjevanje pogoja bo ministrstvo preverilo v eVŠ.

3. za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, na dan oddaje

vloge ni sofinanciran, ni pridobil in ni v postopku pridobivanja

sofinanciranja istih stroškov iz drugih javnih virov, t.j. iz javnih

finančnih sredstev evropskega, državnega ali lokalnega

proračuna.

Izjave prijavitelja (Prijavni obrazec točka E.).

4. ima skladno z veljavno zakonodajo poravnane vse davke,

prispevke in druge dajatve oziroma vrednost neplačanih

zapadlih obveznosti ne znaša 50,00 EUR ali več. Potrdilo o tem

mora biti izdano na datum v okviru zadnjih 30 dni pred

dnevom oddaje vloge ali na dan oddaje vloge na javni razpis.

Potrdilo FURS-a, Izjave prijavitelja (Prijavni obrazec

točka E.). Ministrstvo bo Potrdilo FURS-a pridobilo po uradni

dolžnosti. Za ta namen prijavitelj podpiše izjavo, ki je opredeljena

v točki F.

5. mu ni bila, vključno njihovi odgovorni osebi, izrečena

pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj,

taksativno naštetih v prvem odstavku 75. člena Zakona o

javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15,14/18, 121/21,

10/22, 74/22 – odl. US). Potrdilo o tem mora biti izdano na

datum v okviru zadnjih 30 dni pred dnevom oddaje vloge ali na

dan oddaje vloge na javni razpis.

Potrdilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti

oziroma Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske

evidence (Priloga 4 javnega razpisa).

Pogoji za 
kandidiranje 

na javnem 
razpisu 

(Pogoji za prijavo, 
točka 3.1)



Skladnost s cilji in rezultati na ravni prednostne osi 10 in prednostne naložbe 10.1 OP EKP

2014-2020

Izkazovanje realne izvedljivosti operacije v obdobju, za katerega velja podpora in

ustreznost ter sposobnost prijavitelja za izvedbo operacije

Izkazovanje ustreznosti ciljnih skupin

Navedena in opisana je najmanj ena promocijska aktivnost za izmenjavo izkušenj,

rezultatov in dobrih praks na regionalni in nacionalni ravni kot odziv izobraževalnega

sistema za potrebe trga dela in pričakovanj mladih

Načrtovana so izhodišča in navedena ter opisana je najmanj ena konkretna oblika, ki jo bo

prijavitelj spremljal v okviru projektov

Operacija pri vsaj enem predlaganem projektu vključuje vsebine s prednostnega področja

Slovenske strategije pametne specializacije (S4) (velja le v primeru Sklopa A)

Pogoji za 
kandidiranje 

na javnem 
razpisu 

(Pogoji, vezani na 
vlogo,  točka 3.2) 

Posamezna vloga mora za prehod v fazo ocenjevanja izpolnjevati
naslednje pogoje:



Pogoji za 
kandidiranje 

na javnem 
razpisu 

Prijavitelj
(točka 3.2 javnega 

razpisa)

 posamezni prijavitelj (univerza ali samostojni visokošolski zavod)
lahko odda le eno vlogo za javni razpis;

 če bo prijavitelj oddal več vlog, se bo upoštevala tista, ki bo prva
prispela na ministrstvo, ostale bodo s sklepom zavržene;

 v vlogi lahko posamezni prijavitelj predlaga omejeno število
projektov za visokošolski zavod za Sklop A in za Sklop B (glede na
število vpisanih študentov v študijskem letu 2021/2022- Priloga 11
razpisne dokumentacije).



Pogoji za 
kandidiranje 

na javnem 
razpisu 

Prijavitelj
(točka 3.2 javnega 

razpisa)

Omejitev in razčlenitev števila predlaganih projektov za Sklop A:

 visokošolski zavod (v primeru univerze je to posamezna sodelujoča članica) z
vpisanimi od 1 do 500 študenti lahko predlaga do največ en projekt;

 visokošolski zavod (v primeru univerze je to posamezna sodelujoča članica) z
vpisanimi od 501 do 1.500 študenti lahko predlaga do največ dva projekta;

 visokošolski zavod (v primeru univerze je to posamezna sodelujoča članica) z
vpisanimi od 1.501 in več študenti lahko predlaga do največ tri projekte.

Omejitev in razčlenitev števila predlaganih projektov za Sklop B:

 visokošolski zavod (v primeru univerze je to posamezna sodelujoča članica)
lahko v vlogi predlaga največ en projekt, ne glede na število vpisanih
študentov.

POMEMBNO (velja za Sklop A in za Sklop B):

- če bo prijavitelj prijavil večje število predlaganih projektov kot je določeno, bo ministrstvo vlogo
prijavitelja zavrnilo.

- prenos projektov na drugo članicoNImožen.



Navodila za 
pripravo vloge

 Navodila za pripravo vloge (Priloga 5 razpisne dokumentacije);

 Formalno popolna vloga (izpolnjeni, podpisani in žigosani obrazci
ter dokazila):

a) Prijavni obrazec;

b) Finančni načrt operacije s časovno dinamiko;

c) Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence ali

Potrdilo ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti

d) Dokazilo k 2.C.1 »I. DEL: SPLOŠNO – Skupna merila«: Izjava o
sodelovanju partnerja iz gospodarstva (Sklop A) ali iz
negospodarskega in neprofitnega sektorja v lokalnem/regionalnem
okolju (Sklop B), če prijavitelj v okviru operacije pri predlaganem/ih
projektu/ih načrtuje izvedbo s partnerjem iz delovnega okolja, ki ima
sedež na obmejnem problemskem območju. POMEMBNO: prijavitelj oblikuje
dokument in ga priloži kot navedeno v točki 2.C.1 »I. DEL: SPLOŠNO – Skupna merila«.



UPRAVIČENI 
STROŠKI 
javnega 
razpisa

(»lump sum«) 

Upravičeni stroški: 

 Sklop A: pavšalni znesek v skladu s 67. členom Uredbe (EU) št.
1303/2013 (»lump sum«) za izvedbo projektnih aktivnosti
visokošolskih zavodov v sodelovanju s partnerji iz delovnega
okolja (gospodarstvo) in z vključenimi študenti v višini
20.600,00 EUR za en izveden projekt;

 Sklop B: pavšalni znesek v skladu s 67. členom Uredbe (EU) št.
1303/2013 (»lump sum«): izvedba projektnih aktivnosti
visokošolskih zavodov v sodelovanju s partnerji iz delovnega
okolja (negospodarstvo in neprofitni sektor v
lokalnem/regionalnem okolju) in z vključenimi študenti v višini
10.500,00 EUR za en izveden projekt.



»lump sum«
(dokazila, 

metodologija, 
kontrole na 

kraju samem)

a) DOKAZILA za upravičenost stroškov:

- v procesu poročanja upravičenca (oddan ZzI) se po zaključku posameznega projekta priložijo izključno
dokazila, ki so predpisana z javnim razpisom.

b) METODOLOGIJA (sprejeta s strani ministrstva):

- je interni dokument in je za prijavitelje iz vidika dokazovanja stroškov nezavezujoča;

- v višino pavšalnega stroška (Sklop A in Sklop B) so v izračun vključeni stroški pedagoškega mentorja,
partnerja iz delovnega okolja, podpornega strokovnega osebja na visokošolskem zavodu in študenta;

c) KONTROLE NA KRAJU SAMEM:

- preverja se izključno dokumente, ki so predpisani z javnim razpisom;

- upravičenec mora zagotoviti, da so izvedene ure vsakega od vključenih partnerjev, o katerih poroča v
okviru Poročila upravičenca o izvedenem projektu (Obrazec 1), ustrezno dokumentirane in pisno
potrjene s strani vključenega partnerja ter jih mora pri sebi hraniti kot dokazila.

POMEMBNO: posamezni prijavitelj je dolžan upoštevati veljavno zakonodajo v RS, ki je predpisana za posamezna
področja in poslovati skladno s predpisanimi računovodskimi standardi.



Aktivnosti/
rezultati in 
dokazila

Lump 
sum A

Aktivnosti/rezultati Dokazila

Uspešno izveden projekt, ki pomeni 
naslednje:

Izvedba načrtovanih aktivnosti: vključitev najmanj
šest do deset študentov, sodelovanje najmanj enega
pedagoškega mentorja in najmanj enega delovnega
mentorja iz gospodarstva.
POMEMBNO: vsi vključeni morajo skupaj opraviti najmanj 1450
ur.

- Poročilo upravičenca o izvedenem
projektu (Obrazec 1)

- Poročilo pedagoškega mentorja in
partnerja iz delovnega okolja o
izvedenem projektu (Obrazec 2)

- Poročilo študenta o izvedenem
projektu (Obrazec 2a)

Analiza rezultatov in ugotovitev projekta, ki
prispevajo k dodani vrednosti za npr. vključitev v
študijske vsebine, v študijski proces, za delovno
okolje ipd. v prihodnje.
POMEMBNO: izvedena mora biti najmanj ena analiza.

- Vsebinska analiza rezultatov, iz
katerega so razvidne vsebinske
ugotovitve, izsledki, rezultati analize
ipd. (v okviru Poročila upravičenca o
izvedenem projektu- Obrazec 1).

Izvedena promocijska aktivnost za izmenjavo
izkušenj, rezultatov in dobrih praks na regionalni in
nacionalni ravni kot odziv izobraževalnega sistema
za potrebe trga dela in pričakovanj mladih.
POMEMBNO: izvedena mora biti najmanj ena promocijska
aktivnost (gledati točko 3. 2 javnega razpisa Pogoji, vezani na
vlogo).

- Poročilo upravičenca o izvedenem
projektu (Obrazec 1)



Aktivnosti/
rezultati in 
dokazila

Lump 
sum B

Aktivnosti/rezultati Dokazila

Uspešno izveden projekt, ki pomeni 
naslednje:

Izvedba načrtovanih aktivnosti: vključitev
najmanj štirih in največ osem študentov,
sodelovanje najmanj enega pedagoškega
mentorja in najmanj enega strokovnega
sodelavca iz lokalnega/regionalnega okolja.
POMEMBNO: vsi vključeni morajo skupaj opraviti
najmanj 645 ur.

- Poročilo upravičenca o izvedenem projektu
(Obrazec 1)

- Poročilo pedagoškega mentorja in partnerja
iz delovnega okolja o izvedenem projektu
(Obrazec 2)

- Poročilo študenta o izvedenem projektu
(Obrazec 2a).

Analiza rezultatov in ugotovitev projekta, ki
prispevajo k dodani vrednosti za npr.
vključitev v študijske vsebine, v študijski
proces, za delovno okolje ipd. v prihodnje.
POMEMBNO: izvedena mora biti najmanj ena analiza.

- Vsebinska analiza rezultatov, iz katerega so
razvidne vsebinske ugotovitve, izsledki,
rezultati analize ipd. (v okviru Poročila
upravičenca o izvedenem projektu- Obrazec 1).

Izvedena promocijska aktivnost za izmenjavo
izkušenj, rezultatov in dobrih praks na
regionalni in nacionalni ravni kot odziv
izobraževalnega sistema za potrebe trga dela
in pričakovanj mladih.
POMEMBNO: izvedena mora biti najmanj ena
promocijska aktivnost (gledati točko 3. 2 javnega
razpisa Pogoji, vezani na vlogo).

- Poročilo upravičenca o izvedenem projektu
(Obrazec 1)



Spremljanje in 
poročanje 
(Kazalniki)

KAZALNIKI

1.1 Kazalniki učinka operativnega programa

(Število visokošolskih zavodov, vključenih v projekte)

1.2. Kazalniki rezultata operativnega programa

(Delež visokošolskih zavodov, ki so izvedli strategije prožnih oblik učenja.) DOKAZILO:
upravičenec po zaključku operacije skupaj s končnim poročilom predloži oblikovan, sprejet in izvajan strateški
dokument, s posebnim poudarkom na izzivih, ki naslavljajo prehod na nizkoogljično krožno gospodarstvo
oziroma na nizkoogljično družbo in/ali na izzivih, povezanih z odzivi na epidemiološke razmere, povezane z
izbruhom nalezljive bolezni Koronavirusa. Pri doseganju kazalnika rezultata bo ministrstvo preverilo datum
sprejetja strateškega dokumenta.

2. Specifični kazalniki na ravni javnega razpisa

POMEMBNO: Posamezne vključene udeležence se v operacijo/projekt šteje enkrat (brez podvajanja) ne glede na
število vključitev.

3. Skupni kazalniki učinka o udeležencih (pridobiti ob vstopu udeleženca v
operacijo)- Priloga 7 Navodil za izvajanje operacij EKP). POMEMBNO: vprašalnik se izpolni
le v primeru, ko se v projekt oziroma v operacijo vključi študent.



Zahtevki za 
izplačilo -ZzI) 

in 
predplačila

A) PREDLOŽITEV ZzI

 ZzI upravičenec praviloma predloži do 15. v mesecu po zaključku vsakega
trimesečnega obdobja od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju, vendar
z upoštevanjem, da se nastali stroški za vsak posamezen izveden projekt
uveljavljajo po že zaključenih projektnih aktivnostih.

 Rok za predložitev zadnjega zahtevka na operaciji je najkasneje do 20. 10.
2023.

B) PREDPLAČILA:

POMEMBNO: v proračunskem letu 2022 lahko ministrstvo upravičencu za namen
izvajanja operacije izplača predplačilo v višini do 30 % od vrednosti predvidenih izplačil
sredstev.

Predplačila v višini nad 100.000,00 EUR: pridobitev soglasja Ministrstva za finance
pred podpisom pogodbe o sofinanciranju oziroma pred sklenitvijo aneks k pogodbi.



ROK ZA 
ODDAJO 

VLOG

 18. 8. 2022 do 12. ure

Opremljenost vloge (Priloga 5 razpisne
dokumentacije)

odpiranje vlog 19. 8. 2022 ob 10. uri (ne bo
javno)



Pri
izpolnjevanju
prijavnega
obrazca in
vseh prilog je
potrebno
upoštevati

 Javni razpis in razpisna dokumentacija,

 Navodila za pripravo vloge na javni razpis,

 Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v
programskem obdobju 2014-2020,

 Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za
sredstva evropske kohezijske politike v programskem
obdobju 2014-2020,

 Priročnik za uporabo informacijskega sistema e-MA.



Ministrstvo bo 
odgovorilo na pogosta 

vprašanja, ki bodo 
prispela oz. bodo 

zastavljena telefonsko 
do 10. 8. 2022 do 10.30 

ure, na vprašanja, ki 
bodo prispela kasneje, 

ministrstvo ne bo 
odgovarjalo.

Potencialni prijavitelji lahko dobijo dodatne informacije
na elektronskem naslovu: petra.arcan@gov.si, ali
pokličete na telefonsko številko 01 478 4608 (Petra
Arčan), in sicer ob torkih in četrtkih med 9.00 in 11.00 uro.

V obdobju od 22. 7. 2022 do 4. 8. 2022 vas prosimo, da
vprašanja dodatno posredujete tudi na elektronski naslov
visokosolstvo.mizs@gov.si.

Odgovore na pogosta vprašanja bo ministrstvo objavilo na svojih 
spletnih straneh.

mailto:petra.arcan@gov.si
mailto:petra.arcan@gov.si


Vprašanja 

 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo odgovore
na prejeta vprašanja za Javni razpis Projektno delo za pridobitev
praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju
2022/2023, dne 11. 7. 2022 na:

 https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-
izobrazevanje-znanost-in-sport/javne-objave/ (rubrika Javne objave
in razpisi / Javni razpisi)


