
  
 

   
 

 

JAVNI POZIV 

ZA (SO)FINANCIRANJE AKTIVNOSTI ZA NADARJENE NA SREDNJIH ŠOLAH 

KOHEZIJSKE REGIJE VZHODNA SLOVENIJA V ŠOLSKEM LETU 2018/19 

 

 

1. PREDMET POZIVA 
 

S projektnimi sredstvi pridobljenimi na razpisu »Spodbujanje prožnih oblik učenja in podpora 

kakovostni karierni orientaciji« bo Razvojno središče talentov (RaST) finančno podprlo 

aktivnosti za nadarjene dijakinje in nadarjene dijake (v nadaljevanju dijake) v kohezijski 

regiji Vzhodna Slovenija, ki zajema naslednje statistične regije: 

 Jugovzhodna Slovenija 

 Koroška 

 Podravska 

 Pomurska 

 Posavska 

 Primorsko-notranjska 

 Savinjska 

 Zasavska 

 

 

2. UPRAVIČENCI 

 
Prijavitelji in upravičenci oz. prejemniki (so)financiranja so lahko le srednje šole iz zgoraj 

navedenih regij. 

 

Šola lahko prijavi več aktivnosti. Izvajajo jih lahko zaposleni na šoli ali zunanji izvajalci.   

 

 

3. UPRAVIČENE AKTIVNOSTI 

 

3.1. Udeleženci 
V prijavljene aktivnosti morajo biti vključeni nadarjeni dijaki, obiskujejo pa jih lahko vsi 

dijaki. Šola tako v prijavi kot v končnem poročilu sama določi, koga bo štela kot nadarjenega 

dijaka in temu ustrezno izpolni obrazce. Za vsakega navedenega nadarjenega dijaka v 

aktivnosti, ki bo izbrana na tem pozivu, mora šola izpolniti individualiziran načrt dela (IND) 

dosegljiv na spletni strani http://www.projekt-rast.si/za-izvajalce-aktivnosti/. 

 

http://www.projekt-rast.si/za-izvajalce-aktivnosti/


  
 

   
 

3.2 Področje aktivnosti 
Aktivnost se mora uvrščati vsaj na eno izmed naslednjih področij: 

● Družboslovje in humanistika 

● Ključne kompetence za vseživljenjsko učenje 

● Naravoslovje in matematika 

● Tehnika 

● Umetnost 

Med zgornjimi prijavitelj v prijavnici izbere eno primarno področje aktivnosti, nato pa lahko 

med skupaj 50 pod-področji izbere eno ali več. 

 

3.3 Trajanje in obseg aktivnosti 
(So)financirane bodo aktivnosti, ki se izvajajo med 1. 10. 2018 in 13. 5. 2019. Prosimo, da v 

prijavnici navedete dejanske datume začetka in konca prijavljene aktivnosti, ne kar tukaj 

navedenih datumov. 

Število vključenih dijakov, izobraževalnih ur in mentorjev je prepuščeno prijavitelju, pri 

ocenjevanju se bo upoštevalo njihovo smiselno sorazmerje (skupaj z merili, ki so navedena v 

nadaljevanju), ki zagotavlja kakovostno delo z (nadarjenimi) dijaki. 

Aktivnosti bodo (so)financirane z najmanj 1.000 € in največ 8.000 € na aktivnost. Prijavitelj 

mora v prijavnici prikazati in utemeljiti finančno zgradbo celotne vrednosti aktivnosti (ne 

sofinanciranega dela).  

 

3. 4      Upravičeni stroški in način financiranja 

Upravičeni stroški projekta RaST in njegovih aktivnosti so: 

● delo zaposlenih (zaposlitve do polnega delovnega časa ali izjemoma izplačilo delovne 

uspešnosti v obliki povečanega obsega dela) 

● stroški zunanjih izvajalcev (po pogodbi ali računu), vključno s študentskim delom 

● potni stroški zaposlenih in delavcev po podjemni ali avtorski pogodbi (se vodijo posebej, 

ne v okviru dela) 

● materialni in ostali stroški, vključno s prevozi dijakov na aktivnosti, ki se izvajajo izven šole 

(npr. tabori, tekmovanja; iz projekta se krijejo stroški javnega prevoza; v kolikor je zaradi 

števila ali varnosti dijakov in/ali zahtevnosti poti bolj smiselno ali racionalno najeti 

organiziran prevoz, se lahko krijejo stroški le-tega). 

 

Iz projektnih sredstev ni možno kupiti opreme in kriti stroškov, ki so kriti iz drugih javnih 

virov (“dvojno financiranje”).  

 

Izbranim aktivnostim oz. šolam bo RaST v letu 2018 nakazal avans v vrednosti do 80% 

zahtevane vrednosti (so)financiranja posamezne aktivnosti. Ostalih vsaj 20% bo RaST izplačal 



  
 

   
 

šoli po izvedeni aktivnosti in oddanem oz. odobrenem končnem poročilu ter prejetju vseh 

materialov, ki jih RaST potrebuje za predstavitev posamezne aktivnosti na spletu, v 

tiskovinah ali na dogodkih. Potrdila o nastalih stroških in plačilih šola hrani pri sebi, RaST-u 

izda le računa za navedeni vsoti. 

 

4. MERILA ZA OCENJEVANJE PRIJAVLJENIH AKTIVNOSTI 

 
Merila za ocenjevanje strokovnih komisij (povzetek njihovega ocenjevalnega lista): 

Naziv Vir informacij v prijavnici in točke Vpliv 

Pretekli uspehi, 
reference (20%) 

Reference mentorjev so mednarodne (10 točk), nacionalne (7), 
regijske/širše lokalne (4) in/ali ožje lokalne/šolske (0) 

10% 

Reference preteklih izvedb aktivnosti (glej zgoraj) 10% 

Kakovost 
aktivnosti in 
njene 
predstavitve 
(60%) 

Cilji so zelo (10), delno (5) ali običajno (0) zahtevni  10% 

Vsebina je izredno (35), zelo (25), pretežno (17), delno (10) ali 

običajno (0) kakovostna, oprijemljiva in strokovno utemeljena   
35% 

Oblika izvedbe in didaktične metode so zelo (5), delno (3) ali 

običajno (0) motivirajoče/raznolike 
5% 

Predstavitev aktivnosti je zelo (10), večinoma (5) ali niti ni (0) 

jasna in oprijemljiva 
10% 

Finančni načrt in 
sofinanciranje 
aktivnosti (20%) 

Finančni načrt je zelo (10), delno (5) ali ni (0) premišljeno 

utemeljen 
10% 

Delež zahtevanega sofinanciranja je manj kot 50% (10), manj 

kot 75% (7), manj kot 90% (3), manj kot 100% (1) ali 100% (0) 

celotne vrednosti aktivnosti 

10% 

 

 

5. NAČIN IN ROK PRIJAVE 
 

Prijava aktivnosti poteka preko spletne strani projekta. Vse šole bodo najkasneje 31.8.2018 

prejele e-pošto z vabilom k registraciji na prijavno spletno stran. Po registraciji lahko šola 

dodeli pravice za prijavljanje aktivnosti več mentorjem/učiteljem. 

Rok prijave je 20. 9. 2018 do 8.00 zjutraj.  Prijavo je do tega roka možno spreminjati. 

Ocenjena bo verzija prijave na navedeni rok.  

 

6. NAČIN IN ROK IZBORA AKTIVNOSTI ZA (SO)FINANCIRANJE 
 

Prijave bodo ocenile strokovne komisije glede na izbrano področje in podpodročja. 



  
 

   
 

Za sofinanciranje bodo izbrane najbolje ocenjene aktivnosti, pri čemer se bo upoštevalo 

število prijav in kakovost/ocene aktivnosti na posameznem področju.  

RaST bo v najkrajšem možnem času, najkasneje pa do petka, 5. 10. 2018 na svoji spletni 

strani objavil sklep o izboru aktivnosti in o tem obvestil prijavitelje.  

 

7. VEČ INFORMACIJ O POZIVU 
 

Več informacij o pozivu prejmete pri vodji projekta RaST, dr. Marku Ivanišinu po telefonu 02 

330 44 60 ali e-pošti marko.ivanisin@druga.si. 

Informativno srečanje o tem pozivu (in na splošno o projektu RaST) bo v torek, 11. 9. 2018 

ob 11.00 (do predvidoma 13.00) na II. gimnaziji Maribor. Prosimo, da potrdite oz. najavite 

svojo udeležbo do četrtka, 6. 9. 2018 preko spletnega obrazca, ki je objavljen na spletni 

strani http://www.projekt-rast.si/za-izvajalce-aktivnosti/   

 

V Mariboru, 23. 8. 2018 

 

dr. Marko Ivanišin,  

vodja projekta RaST 

              l.r. 

mag. Ivan Lorenčič,  

ravnatelj II. gimnazije Maribor 

                                     l.r.                   
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