
 

 

 
 

  

 

 
 

 

JAVNI POZIV 

ZA (SO)FINANCIRANJE AKTIVNOSTI ZA NADARJENE NA SREDNJIH ŠOLAH 

KOHEZIJSKE REGIJE VZHODNA SLOVENIJA V ŠOLSKEM LETU 2019/20 

 

 

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, ki bo 

uspešno zaključil aktivnost, ki bo izbrana na tem pozivu, mora šola izpolniti individualiziran 

načrt dela (IND). Obrazec za IND je dosegljiv na spletni strani http://www.projekt-rast.si/za-

izvajalce-aktivnosti/#obrazci . 

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


 

 

 
 

  

 

 
 

 

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 izbere eno/primarno področje aktivnosti, nato pa ima možnost 

izbirati še med 50 podpodročji (izbrati mora vsaj eno, priporočljivo je pa več – po področju in 

podpodročjih lahko dijaki in ostali uporabniki platforme RaST iščejo v množici zelo različnih 

aktivnosti). 

Pri določanju področja se naj prijavitelj zgleduje po področjih aktivnosti, ki so objavljene na 

spletni strani projekta http://prijava.projekt-rast.si/pregled_aktivnosti. Projekt RaST si 

pridržuje pravico, da spremeni področje, ki ga je vnesel prijavitelj, da tako zagotovi 

ocenjevanje podobnih oz. sorodnih aktivnosti znotraj istega področja.   

 

3.3 Trajanje in obseg aktivnosti 
Aktivnosti bodo (so)financirane v obdobju med 1. 10. 2019 in 20. 6. 2020. Prosimo, da v 

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

navedenih datumov). 

Število vključenih dijakov, izobraževalnih ur in mentorjev je prepuščeno prijavitelju. Pri 

ocenjevanju kakovosti aktivnosti se bo upoštevalo njihovo smiselno sorazmerje (prijavnica 

na koncu izračuna različne vrednosti, npr. vrednost izobraževalne ure, vrednost ure po 

nadarjenem dijaku), ki bo komisijam v pomoč pri ocenjevanju aktivnosti (Merila za 

ocenjevanje so sicer spodaj v točki 4.).   

 

3. 4      Upravičeni stroški in višina (so)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) 

● delo zunanjih izvajalcev (po podjemni ali avtorski pogodbi ali računu, vključno s 

študentskim delom) 

● potni in ostali stroški zaposlenih in zunanjih izvajalcev (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 

http://prijava.projekt-rast.si/pregled_aktivnosti


 

 

 
 

  

 

 
 

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”). 

 

Aktivnosti bodo (so)financirane z najmanj € 1.000,00 in največ € 10.000,00 na aktivnost. 

Prijavitelj mora v prijavnici prikazati finančno zgradbo celotne aktivnosti, navesti višino 

zahtevanega (so)financiranja ter prikazati in pojasniti, za kaj bo le-to porabljeno v obdobju 

od 1.10.2019 do 20.6.2020.  

Projekt RaST si pridržuje pravico, da glede na stroške in ostale informacije, ki so jih prijavitelji 

navedli v prijavnici, samostojno določi višino, do katere bodo (so)financirane posamezne 

aktivnosti.   

 

4. MERILA ZA OCENJEVANJE PRIJAVLJENIH AKTIVNOSTI 

 
Naziv Vir informacij v prijavnici Vpliv 

Pretekli uspehi, 
reference (20%)  

Reference mentorjev so mednarodne (10 točk), nacionalne 

(7), regijske (4) in/ali šolske (0) 
10% 

Reference/pretekli dosežki aktivnosti (glej zgoraj) 10% 

Kakovost 

aktivnosti in 

njene 

predstavitve 

(60%) 

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

Vsebina/Opis aktivnosti je izredno (35), zelo (25), pretežno 

(17), delno (10) ali običajno (0) kakovostna, oprijemljiva in 

strokovno utemeljena. 

35% 

Način izvedbe je zelo (5), delno (3) ali običajno (0)  

motivirajoč/raznolik. 
5% 

Predstavitev aktivnosti je zelo (10), večinoma (5) ali niti ni (0) 
jasna in se po kakovosti in količini drži navodil. 

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 AKTIVNOSTI 
 

Prijava aktivnosti poteka preko spletne strani http://prijava.projekt-rast.si/prijava. Šola se 

mora na tej spletni strani registrirati, da lahko svoje aktivnosti prijavi na poziv. Po registraciji 

šola doda mentorje, ki prijavijo aktivnosti (prijavo lahko samostojno zaključijo). Na zgornji 

prijavni strani so navodila, ki pojasnjujejo registracijo, dodajanja mentorjev, dosegljivost in 

oddajo prijavnice.  

Rok za oddajo prijav je 15. 9. 2019 do 23.59. Prijavitelj mora prijavnico pravočasno oddati 

(gumb ODDAJ), da bo sprejeta v izbirni postopek (samo shranjena prijavnica ne bo 

upoštevana kot oddana prijava na poziv). 

 

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

Prijave bodo ocenile strokovne komisije, ki so razdeljene po področjih.   

Za (so)financiranje bodo izbrane najbolje ocenjene aktivnosti, pri čemer se bo upoštevalo 

število prijav in kakovost/ocene aktivnosti na posameznem področju.  

Prijavitelji (mentorji in administratorji šol) bodo v najkrajšem možnem času, predvidoma pa 

do petka, 27. 9. 2019 po e-pošti obveščeni, ali je bila njihova aktivnost izbrana za 

(so)financiranje ali ne. Kasneje bodo vsi rezultati izbora objavljeni tudi na spletni strani 

projekta. 

 

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. 

Pomoč (in navodila) za delo na spletni strani oz. platformi RaST, preko katere je potrebno 

prijaviti aktivnost na ta poziv, so objavljena na http://prijava.projekt-rast.si/prijava  

 

V Mariboru, 23. 8. 2019 

 

dr. Marko Ivanišin,  

vodja projekta RaST 

              l.r. 

mag. Ivan Lorenčič,  

ravnatelj II. gimnazije Maribor 

                                     l.r.                   

 

http://prijava.projekt-rast.si/prijava
mailto:marko.ivanisin@druga.si
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