
V 1: 

Spoštovani, videla sem, da je že izšel razpis za Mladim se dogaja 2019, jaz pa še nisem dobila 

potrjenega oz. zavrnjenega akcijskega načrta.  

 

 

O 1:  

Skladno s pogoji javnega poziva, ni potrebno, da bi vaš akcijski načrt potrjevali, 

temveč zadostuje, da se z njim seznanimo, kar smo se. Zato vas obveščamo, da lahko 

oddate vašo vlogo na javni poziv? 

 

 

 

V 2  

Zanima nas, ali tudi za partnerje konzorcija velja vstopni pogoj iz javnega poziva, da se 

morajo predhodno udeležiti delavnic za pripravo načrta aktivnosti, ki jih organizira SPIRIT 

Slovenija? 

 

O 2 

Za konzorcijske partnerje ni potrebno, da imajo izkazano udeležbo na navedenih 

delavnicah SPIRIT. 

 

 

V 3 

Zanima me, če je potrebno na SPIRIT v prijavi poslati tudi podpisane konzorcijske pogodbe? 

Doslej smo jih vedno pošiljali, letos pa v javnem pozivu niso omenjene.  

 

O 3: 

Konzorcijske pogodbe ni potrebno prilagati k vlogi (lahko pa jo seveda priložite). 

Konzorcijsko pogodbo morate skleniti in nam jo boste naknadno – v kolikor jo bomo 

potrebovali - posredovali na naš poziv. 

 

 

 

V 4: 

Zanima me, ali so vikend aktivnosti za spodbujanje razvoja lastne ideje namenjene izključno 

»dijakom«? Potemtakem lahko prijavimo aktivnosti le pod kategorijo "Aktivnosti po 

metodologiji Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti", saj se prijavljamo 

osnovnošolci. 

 

O 4: 

V prijavnem obrazcu je bil pomotoma napačno uporabljen izraz »dijaki« namesto 

izraza »mladi«. Vse aktivnosti so namenjene vsem mladim, tako dijakom kot 

učencem. 

 

 

 

V 5: 

V prijavnici na poziv navajate, da šole lahko sodelujejo z mentorji, ki dosega zahtevane 

pogoje. Nisem pa zasledila, kaj so tej pogoji - razen vključitev za 4 ure. 

 



 

O 5: 

Pogoji za mentorje so opredeljeni v obrazcu »Opis projekta – prijavni obrazec«, ki ga 

bodoči prijavitelji izpolnijo po udeležbi na delavnicah, organiziranih s strani SPIRIT. 

Zunanji mentor izpolnjuje vsaj enega od naslednjih pogojev: 

- Izvedena mentoriranja v okviru celotnega start-up vikenda (v obsegu najmanj 

22 ur) na vsaj dveh »start-up« vikendih v zadnjih treh letih skladno z 

metodologijo izvajanja dejavnosti; 

- Dvoletne izkušnje na področju izvajanja podjetniških programov 

usposabljanja, usmerjenih v razvoj in preverjanje poslovnih idej v 

izobraževalnih sistemih; 

- Izvaja podjetniška usposabljanja mladih že vsaj dve leti v izobraževalnih 

okoljih po metodologiji Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti, 

Design Thinking, Lean startup oz. po drugi primerljivi, svetovno znani 

metodologiji. 

   

 


