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Marija Petek

From: UL, SIPK [SIPK.UL@uni-lj.si]
Sent: 27. april 2018 10:31
To: Podlipnik, Nina; Vidrajz, Mateja; Gršič, Nina; Markoja, Darja; Šturm, Karla; Zajec, Smiljana; Štefančič, Matjaž; FFA, 

Raziskovalni referat; Oman Vučkovska, Stojka; Vavtar, Luka; 'Ester Eler'; Vidmar, Peter; Ten Veen, Mirjam; Radelj, Aleksandra; 
Bregant Perić, Mateja; Gruden, Urška; Jugovic, Janka; Lea Vrečko; Šimec, Tomaž; Babnik, Barbara; Gruden, Petra; Rabzelj, 
Darja; Konjar, Miha; Fikfak, Alenka; Bašić, Edita; Soss, Konstanca; Petek, Marija; Drnovšek, Rebeka; Šetinc, Andreja; 'Maruša 
Vukelić'

Cc: Rajšelj, Sabina; Ploštajner, Zlata; Božovič, Božo
Subject: Predstavitev  JR Študentski in inovativni projekti za družbeno korist za študijsko leto 2017/2018
Attachments: Izjava dekana.docx; Izjava_o_prenosu_kvote_projektov_drugi_članici.doc.docx; Seznam vseh vključenih študentov v projekte 

ŠIPK_ 1 in 2 odpiranje.xlsx; ŠIPK -usmeritev za pripravo projektnih  predlogov_25.4.18.pptx

Spoštovani, 
  
včeraj, 26. 4. 2018 je sklad objavil javni razpis Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem –
Študentski in inovativni projekti za družbeno korist 2016//2018 z rokom za oddajo vloge 18. 5. 2018.  

V nadaljevanju vam pošiljamo povzetek pogojev in zahtev javnega razpisa ter ključne usmeritve, ki jih je treba 
upoštevati pri pripravi projektnih predlogov.  
  

1.     POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE PROJEKTOV: 
  
Trajanje projekta je 3 mesece, začetek upravičenih stroškov od 26. 4. 2018 do 15. 9. 2018 

  
•        najmanj 6 in največ 10 do/podiplomskih študentov, od tega vsaj 2 študenta iz članice, ki je nosilka projekta 

•        vsak projekt mora vključevati negospodarsko ali neprofitno organizacijo iz lokalnega/regionalnega okolja 
(prvi partner), kjer je nastal izziv, ki ga bo projekt skušal rešiti/izboljšati  

•        v projekt se lahko vključi organizacija z gospodarskega ali družbenega področja (drugi partner), ki na 
inovativen način pristopi k reševanju problema z namenom družbenega razvoja (lahko se vključi tudi več 
Partnerjev 2) 

•        del projektnih aktivnosti se mora izvajati neposredno v lokalnem/regionalnem okolju, kjer je nastal izziv, 
ki ga bo zastavljen projektni predlog skušal rešiti/izboljšati (merilo št. 1.7) 

•        vsaj en pedagoški mentor, ki mora biti zaposlen na UL (lahko se jih vključi tudi več, vendar iz različnih 
študijskih 3-mestnih Klasius-P-16 področij)  

•        vsaj en strokovni sodelavec (prvi partner – OBVEZNO, v kolikor je vključen tudi drugi partner mora biti vsaj 
en strokovni sodelavec pri drugem partnerju)  

  

2.     NOVOSTI  
  

•       V primeru, da posamezna članica univerze ne prijavi največjega možnega števila projektov, se lahko z 
izjavo odpove določenemu številu projektov. Univerza lahko te projekte prenese na druge članice 
univerze. Prosimo, da nam tiste članice, ki imate interes prijaviti več kot 3 projekte (vendar največ 5 
projektov), to sporočite na sipk@uni-lj.si 
  

•       Kvota ur pri upravičenih stroških določena za celotno obdobje izvajanja projekta, vendar predpisane 
minimalne mesečne kvote ur pri poročanju za posamezne vključene osebe 

  
•       Povečano število ur za delo strokovnega delavca in višja postavka na uro: za  strokovnega sodelavca iz 

lokalnega/regionalnega okolja znaša urna postavka 16 EUR/uro 
  

•       Dodano merilo za izbor � spodbujanje vključevanja članic, ki v programskem obdobju 2014–2020 še niso 
bile vključene va javni razpis »Študentski inovativni projekti za družbeno korist«  
  

•       Poročanje � dodatna zahteva priprave »skupnega vsebinskega poročila na ravni posameznega projekta v 
obdobju poročanja« 
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●      spremenjeni pogoji za vključitev študentov � posamezen študent lahko sodeluje v enem projektu in ne 
glede na to, ali je že bil vključen v projekte ŠIPK, vendar se lahko v projektno skupino vključita največ 2 
študenta, ki sta že sodelovala v prejšnjih projektih ŠIPK, ki so bili izbrani na 1. in 2. odpiranju (PKP se ne 
šteje)! 

  
  

3.     KLJUČNE USMERITVE PRI PRIPRAVI PROJEKTNIH PREDLOGOV (IN V PRIMERU IZBORA PRI IZVAJANJU 
PROJEKTOV):  
  

•       upravičene stroške za opravljeno delo študenta je možno uveljavljati od datuma dviga študentske 
napotnice 
  
Preveriti, da so študenti dejansko vpisani v javno veljaven študijski program (ne sme biti vpisan na 
višješolski ali srednješolski program) ter paziti pri formiranju projektne skupine, da sta vključena največ  2 
študenta, ki sta že sodelovala v projektih ŠIPK. 
  

•       prvi in drugi  partner lahko v okviru prijavnega roka sodeluje v največ enem projektu 

Preveriti pri partnerju, da se ne dogovarja za sodelovanje v projektu ŠIPK z drugim visokošolskim zavodom! 
  

•       ves čas trajanja projekta je potrebno, da so v projekt vključene osebe skladno z načrtovanim v vlogi :  
o   zagotoviti interdisciplinarnost: npr. v kolikor boste načrtovali, da študenti prihajajo iz 4 različnih 

študijskih področij po Klasius – P – 16 in boste za to pri točkovanju dobili 15 točk, je potrebno 
zagotoviti študente iz 4 različnih študijskih področij ves čas trajanja projekta; 

o   zagotoviti binarnost: npr. v kolikor boste načrtovali, da vsaj 2 študenta prihajata iz univerzitetnega 
programa in vsaj 2 študenta iz visokošolskega strokovnega programa (1. bolonjska stopnja) in boste 
pri točkovanju za to dobili 5 točk, je potrebno to zagotoviti ves čas trajanja projekta. 

o   vsaj dva študenta vpisana na članici, ki bo izvajala projekt 
  

•        če pride do spremembe vključene osebe, je treba  zagotoviti ustrezno nadomestno osebo, ki izpolnjuje 
enake pogoje in zahteve javnega razpisa kot prvotna ter ustreza vsebinski zasnovi projekta.  
  

•        skrbeti, da ves čas izvajanja projekta deluje študentska skupina, ki vključuje v povprečju najmanj 80 % 
načrtovane kvote študentov oziroma najmanj 6 študentov vsak mesec-> sklad bo ta pogoj ob  zaključku 
projekta preverjal na način, da je bil sklenjen partnerski sporazum s tolikšnim številom študentov, kot 
jih je članica načrtovala v prijavni vlogi ter da je za vsak mesec oddalo časovnice vsaj  6 študentov!!!! 

  

•       skladno z načrtovanim izvesti del projektnih aktivnosti neposredno v lokalnem/regionalnem okolju (v 
takšnem obsegu ur, kot ste navedli v vlogi, kar mora biti razvidno iz časovnic študentov) 
  

4.     ROK ZA ODDAJO VLOGE NA SKLAD JE 18. 5. 2018, ZATO ČLANICA POSREDUJE V FIZIČNI OBLIKI 
PROJEKTNE PREDLOGE DO 15. 5. 2017 DO 10.ure: 

  
Vloga vključuje: 

1.    Prilogo k prijavnemu obrazcu št. 1, ki vključuje podatke za vse projekte članice - 2 izvoda  

2.    Obrazec št. 2: Izjava organizacije iz negospodarstva oz. organizacije z družbenega ali 
gospodarskega področja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega razpisa - 2 izvoda 
(original in kopijo) 

3.    Obrazec št. 3: Izjava zakonitega zastopnika o sodelovanju strokovnega sodelavca s prvim/drugim 
partnerjem – v primeru, ko prvi ali drugi parter ne more izkazati sodelovanja s strokovnim 
sodelavcem z ustreznim dokazilom  - 2 izvoda (original in kopijo)  

ali  

fotokopijo dokumenta o sodelovanju (npr. pogodba o poslovodenju, pogodba o prostovoljnem 
delu, podjemna pogodba, pogodba o sodelovanju, sklep, imenovanje...) za strokovnega 
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sodelavca prvega in drugega partnerja, ki na dan 18. 5. 2018 ni zaposlen pri prvem ali drugem 
partnerju - 2 izvoda (original in kopijo) 

4.    Obrazec št. 4: Izjava pedagoškega mentorja /strokovnega sodelavca ((so)lastništvo in družinska 
razmerja) - 2 izvoda (original in kopijo) 

5.    Pooblastilo odgovorne osebe podpisniku za podpis izjav, v kolikor  le-ta ni podpisana s strani 
odgovorne osebe oz. zastopnikov organizacije, ki so vpisane v sodni register- 2 izvoda (original in 
kopijo) 

6.    Fotokopijo   dokazila   o izvolitvi v naziv visokošolskega učitelja oz. asistenta (sklep oz. odločba 
oz. druga ustrezna listina oz. za asistenta se predloži še dokazilo o pridobljenem znanstvenem 
naslovu  doktor znanosti, v kolikor to ni razvidno iz dokazila o izvolitvi v naziv) - 2 izvoda  

7.    Izjavo dekana (Obrazec UL z namenom, da je seznanjen s predlaganimi vsebinami) - original. 

  

Članica posreduje projektne predloge tudi v e-obliki: Prilogo k prijavnemu obrazcu št. 1, ki vključuje podatke za 
vse projekte članice. 
  
V kolikor partner 1 oz. partner 2 ne posluje z žigom, se na mesta, določena za žig, navede: »Ne poslujemo z 
žigom«. 
  
V kolikor želite, nam lahko projektne predloge posredujte v elektronski obliki v predhodni pregled na e-naslov 
sipk@uni-lj.si do 10. 5. 2018. 
  
V prilogi vam pošiljamo »popravljeno predstavitev javnega razpisa ŠIPK 2016 – 2020«, kjer so spremembe oz. 
novosti označene z modro barvo (z namenom, da vsi tisti, ki prijavljate projekte, ki niso bili izbrani na preteklem 
odpiranju, nadgradite projektne predloge predvsem v tem delu!). V prezentaciji so natančneje navedeni pogoji 
in zahteve za pripravo projektnih predlogov ter usmerite za pridobitev vseh točk pri merilih!  
  
Za morebitna vprašanja smo vam na voljo. 
  
Lep pozdrav! 

  
Sabina Rajšelj 
  
  


