(PODALJŠAN) JAVNI POZIV
ZA (SO)FINANCIRANJE AKTIVNOSTI IN MENTORSTEV ZA NADARJENE DIJAKINJE IN
NADARJENE DIJAKE, KI SE IZVAJAJO V KOHEZIJSKI REGIJI VZHODNA SLOVENIJA MED
21. 1. 2020 IN 6. 9. 2020 (PODALJŠANO DO 15.2.2021)

1. CILJ IN PREDMET POZIVA
Razvojno središče talentov (RaST) je triletni projekt (2017 – 2020; podaljšan v 2021), ki ga
financirata Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije (MIZŠ) in
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (ESS), izvaja pa II. gimnazija Maribor. Namenjen
je razvoju in karierni orientaciji nadarjenih dijakinj in nadarjenih dijakov (v nadaljevanju:
dijaki).
Projekt ima 2 cilja:
1. Zagotoviti, da se dijaki razvijajo na področjih, na katerih so nadarjeni.
2. Skrbeti za kakovostno karierno orientacijo nadarjenih dijakov.
V okviru 1. cilja iščemo izvajalce, ki so pripravljeni in sposobni zagotoviti delo z nadarjenimi
dijaki na enem ali več področjih, ki vključujejo tako programe gimnazij kot srednjih poklicnih,
strokovnih in splošnih šol:
•
•
•
•
•

Družboslovje in humanistika
Ključne kompetence za vseživljenjsko učenje (t.i. mehke veščine, horizontalna znanja)
Naravoslovje in matematika
Tehnika
Umetnost

V okviru 2. cilja želimo nadarjene dijake seznaniti z delom in potenciali dela v društvih,
zavodih, podjetjih in drugih organizacijah (v nadaljevanju: organizacijah), ki delujejo v
njihovem okolju. S tem želimo povečati verjetnost, da se bodo dijaki po študiju, ki ga bodo
verjetno obiskovali izven domačega kraja, vrnili v domače okolje in v njem ustvarjali presežne
vrednosti, ki so jih sposobni.
2. OBLIKE DELA Z DIJAKI (AKTIVNOSTI)
Kot oblike dela z nadarjenimi dijaki (v nadaljevanju: aktivnosti) smo si zamislili naslednje, ki
jih vidimo kot najhitreje in najenostavneje izvedljive (smo pa pri uresničevanju zgornjega cilja
odprti za dodatne predloge in ideje - kontakti vodje projekta so v nadaljevanju poziva):
1. Delavnice za dijake (do 10/mentorja), ki jih ponudi organizacija - pri tem je pomembno,
da dijaki aktivno sodelujejo in niso deležni zgolj predstavitve organizacije in vsebin, s
katerimi se le-ta ukvarja. Idealni v tej smeri so »tabori« (več dnevni programi za dijake,
ki v tem času po možnosti tudi bivajo v istih prostorih in tako ob vsebinskem/strokovnem
delu krepijo tudi socialne in ostale veščine dijakov), zaželeni so programi, ki zajemajo
redne delavnice čez daljše obdobje (z izvedbo vedno v istem ali različnih krajih).
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2. Dogodki, na katerih večje število dijakov (več kot 15) v manjših skupinah ustvari nekaj
uporabnega; primer takšnega dogodka je »hekaton«; dogodek traja od najmanj štiri ure
do največ dveh dni in zaželeno je, da na njem lahko sodelujejo dijaki nadarjeni na različnih
področjih.
3. Mentorstvo: individualno delo med mentorjem in do tremi dijaki, npr. v okviru
raziskovalne naloge oz. reševanje problemov, ki jo lahko zastavijo dijaki, šola (šolski
mentor) ali organizacija, v kateri mentor deluje (lahko tudi v obliki prakse – dijak se vključi
v delo organizacije in ni nujno, da je v središču dela specifični problem), delo lahko poteka
v organizaciji, šoli ali/in delno tudi doma.
3.

PRIJAVITELJI, KRAJ, ČAS IN TRAJANJE AKTIVNOSTI

Prijavitelji na javni poziv so lahko vse vrste organizacij in pravnih oseb (javni in zasebni zavodi,
inštituti, društva, podjetja itd.), razen srednjih šol (za srednje šole je javni poziv objavljen v
začetku šolskega leta).
Prijavitelji morajo aktivnost izvajati v kohezijski regija Vzhodna Slovenija, ki zajema naslednje
statistične regije:
●
●
●
●
●
●
●
●

Jugovzhodna Slovenija
Koroška
Notranjsko-kraška
Podravska
Pomurska
Spodnjeposavska
Savinjska
Zasavska

Obdobje, v katerem se lahko financirajo aktivnosti, izbrane na tem pozivu je od 21. 1. 2020 do
6. 9. 2020 (podaljšano do 15.2.2021) - sodelovanje med organizacijo in dijakom/šolo se lahko
nadaljuje izven določil tega poziva.
Trajanje in obseg (ure) aktivnosti določi organizacija v dogovoru z vodjem projekta RaST.

4. FINANCIRANJE AKTIVNOSTI IN POROČANJE
Aktivnost izbranega izvajalca naročnik financira največ v vrednosti 5.000,00 EUR brez DDV za
posamezno prijavljeno aktivnost. Prijavitelj lahko na javnem pozivu prijavi več aktivnosti, a
vsako s svojo prijavo/prijavnico.
Naročnik po pregledu prejetih vlog opravi izbor izvajalcev glede na objavljene razpisne pogoje
in izvajalcu izda sklep o izboru projekta ter ga pozove k podpisu »Pogodbe o opravljanju
storitev izvajanja aktivnosti za nadarjene dijake«.
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Naročnik prijavitelje projektov, ki ne ustrezajo razpisnim pogojem, o neizboru obvesti s
sklepom.
Orientacijska vrednost za plačilo mentorjev je € 25,00/uro, v primeru predstavitev
zahtevnejših vsebin, ki zahtevajo raziskovanje in priprave mentorja pa do € 50,00/uro (oboje
prvi bruto za 60 minut). V kolikor je v aktivnost vključeno izplačevanje dela preko študentskega
servisa, o katerem se poroča v finančnem poročilu, je največja vrednost € 8,00/uro (60 minut
brez davkov in prispevkov), dejanska pa glede na zahtevnost dela.
Izvajalec pokrije vse stroške aktivnosti (vključno s prehrano in morebitnimi prevozi). Stroške
okvirno navede v prijavnici in o njih skladno z dejansko porabo poroča v končnem finančnem
poročilu.
Stroški prehrane so omejeni z Najvišjimi vrednostmi upravičenih stroškov, ki jih navaja MIZŠ
(spodaj) in jih je treba upoštevati, v kolikor se o njih poroča v finančnem poročilu:
Stroški brezalkoholnih pijač in prigrizkov na seminarjih oz. usposabljanjih, delovnih srečanjih ter
pomembnejših dogodkih
OMEJITEV
OPIS
ENOTA
(maksimalna
vrednost/enoto)
seminar
A. do 2,00 EUR
A. trajanje do 4 ure
udeleženec
B. do 4,00 EUR
B. trajanje do 8 ur
delovno srečanje v trajanju vsaj 2 uri
udeleženec
do 1,30 EUR
pomembnejši dogodek (konferenca, kongres, strokovni posvet
ipd.) z najmanj 30 udeleženci, ki traja vsaj 8 ur, po predhodni
udeleženec
do 7,60 EUR
odobritvi skrbnika
Vse cene so v EUR brez DDV.
Stroški na sestankih so neupravičeni.
Navedene omejitve veljajo za stroške brezalkoholnih pijač in prigrizkov na seminarjih oz.
usposabljanjih ter delovnih srečanjih.

Izvajalec je dolžan naročniku posredovati končno vsebinsko in finančno poročilo.
V primeru, da aktivnost poteka daljše obdobje (več mesecev), je izvajalec dolžan naročniku
posredovati vmesno vsebinsko-finančno poročilo po izvedbi 50 % določenih vsebin aktivnosti.
Na podlagi podanega vmesnega vsebinsko-finančnega poročila je upravičen do plačila do 80
% pogodbeno dogovorjene vrednosti, točen znesek je določen z dejansko opravljenimi oz.
poročanimi storitvami/nabavami.
Izvajalec prejme preostanek pogodbeno dogovorjenih finančnih sredstev aktivnosti v višini
najmanj 20 % po odobritvi končnega vsebinskega in finančnega poročila s strani naročnika.
Naročnik in izvajalec roke, v katerih je izvajalec dolžan podati vsebinska in finančna poročila,
določita v Pogodbi o opravljanju storitev izvajanja aktivnosti za nadarjene dijake.
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Izvajalec obrazce za poročanje objavi na svoji spletni strani pod rubriko »POROČILA«
http://www.projekt-rast.si/za-izvajalce-aktivnosti/#obrazci.
5. NAČIN IN ROK PRIJAVE AKTIVNOSTI
Rok za prijavo na razpis je najkasneje do porabe predvidenih sredstev oz. najkasneje do 28.
8. 2020 (podaljšano do 15.1.2020).
Izvajalec aktivnosti prijavi preko prijavnice na platformi RaST (potrebna je registracija, ki jo
izvajalec lahko izvede kadarkoli; na vstopni strani in tukaj so Navodila za izvajalce).
Predlagamo, da izvajalec pred izpolnjevanjem prijavnice kontaktira vodjo projekta RaST, dr.
Marka Ivanišina, telefonska številka 02 330 44 60, e-naslov: marko.ivanisin@druga.si, da
prejme več informacij o potrebnih in želenih vsebinah in didaktičnih metodah ter uporabi
platforme RaST.
Informacije o aktivnosti, ki jih izvajalec vnese v prijavnico, se, potem ko je aktivnost izbrana za
financiranje, samodejno prenesejo na javno dostopno spletno stran http://www.projektrast.si/, ki jo upravlja naročnik. Prijavitelji si lahko pred prijavo svoje aktivnosti na njej ogledajo
informacije o do sedaj iz projekta RaST financiranih Aktivnostih za dijake.
Po izboru aktivnosti izvajalec in naročnik podpišeta Pogodbo o izvajanju storitev aktivnosti za
nadarjene in izvajalec po e-pošti vodji projekta svoj logotip in predstavitveno fotografijo
aktivnosti za objavo na spletni strani.

6. PRIJAVA IN IZBOR DIJAKOV NA AKTIVNOSTI
Za promocijo aktivnosti med šolami in dijaki skrbi RaST, lahko pa seveda tudi organizacija.
Dijaki se na aktivnost prijavijo na spletni strani/platformi projekta RaST. Prijavijo se lahko dijaki
vseh slovenskih šol, promocija pa teče le na šolah kohezijske regije Vzhodna Slovenija.
Dijaki lahko ob prijavi na aktivnost izpolnijo podatke o svojih dosežkih in napišejo motivacijsko
pismo, ki je v pomoč izvajalcu/mentorju, v kolikor se prijavi več dijakov kot je prostih mest in
je potreben izbor.
Izvajalec oz. njegov mentor med prijavljenimi dijaki na platformi RaST potrdi tiste, ki bodo
obiskovali aktivnost (in zavrne tiste, ki ne bodo). Nadaljnja komunikacija med mentorjem in
dijaki NE poteka na platformi RaST.

7. ZAKLJUČNE OBVEZNOSTI IZVAJALCA/ORGANIZACIJE
Izvajalec je dolžan v rokih, ki so dogovorjeni v pogodbi o opravljanju storitev izvajanja
aktivnosti za nadarjene dijake, naročniku posredovati vmesno ter končno vsebinsko in
finančno poročilo, kar je pogoj za izplačilo pogodbeno dogovorjenega plačila izvajalcu.
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Ostale obveznosti izvajalca, ki jih mora izvesti do oddaje končnega vsebinskega poročila so še
naslednje:
1. Izvajalec mora naročniku posredovati podpisane sezname prisotnosti dijakov in mentorjev;
2. za dijake, ki so uspešno opravili aktivnosti (in je bil za njih izdelan individualiziran načrt dela IND), mora izvajalec na platformi RaST izpolniti opisno oceno oz. povratno informacijo dijaku;
3. izvajalec mora naročniku posredovati vsaj 5 fotografij iz aktivnosti in po želji tudi dodatnevideoposnetke na e-naslova marko.ivanisin@druga.si in natasa.kostanjevec@druga.si;
4. izvajalec mora zagotoviti izpolnjevanje evalvacijskih vprašalnikov za dijake in mentorja, ki jih
pripravlja Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani.
Obrazca iz točk 1., in 4. sta objavljena na spletni strani http://www.projekt-rast.si/za-izvajalceaktivnosti/#obrazci.

8. 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.

V Mariboru, 2.9.2020
dr. Marko Ivanišin,
vodja projekta RaST

mag. Ivan Lorenčič,
ravnatelj II. gimnazije Maribor
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