
   
     

                                             

 

Vprašanja in odgovori na vprašanja 

 

Javni razpis za podporo izvajanju dejavnosti s področja spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in 
podjetnosti v osnovnih in srednjih šolah v šolskem letu 2017/2018 

 

Skrajšano  (JR DOŠSŠ 2017/2018) 

 

19.6.2016 

1. vprašanje 

Prebiram razpisno dokumentacijo in imam eno vprašanje: ali prav razumem, da se aktivnosti pod 

točko 5.2.1.in 5.2.3. zaključijo z datumom 14.10.2017, kar jaz razumem, da se aktivnost izvaja samo v 

času od 1.9.2017 do 14.10.2017? 

 

Odgovor: Aktivnosti se izvajata do 14.11.2017. 

 

2. vprašanje 

Na :::::::::: pripravljamo prijavo na razpis s področja spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in 

podjetnosti v osnovnih in srednjih šolah in temeljni namen pridobitve sredstev bi za nas predstavljala 

organizacija Kariernega dne, ki bi ga predvidoma izvedli v :::::::::::::. Aktivnosti, ki bodo vključene v 

kariereni dan pa bodo aktivnosti, ki se dotikajo prvega in drugega podrazdelka razpisa: torej Izvajanje 

aktivnosti po metodologiji ... in spodbujanje lastne ideje dijakov ali reševanje izzivov podjetij ... 

Karierni dan bo namreč namenjen dijakom in osnovnošolcem, tu se bodo lahko seznanili z lokalnimi 

delodajalci in drugimi ponudniki aktivnosti za mlade v okolju, prav tako bodo dijaki imeli možnost 

predstavitve lastne podjetniške ideje in seveda predstavitve delodajalcem, vključili bi tudi delavnice 

za dijake in osnovnošolce, predstavitev poklicev, predstavitev možnosti šolanja na našem centru za 

osnovnošolce, individualno karerno svetovanje ... kolaž vsega skratka, kar se tudi na Kariernih sejmih 

za starejše skupine lahko najde. 



Potrebovala bi torej navodilo, kako naj to predstavim v okviru enega od treh načinov izvajanja 

aktivnosti in ali je kombinacija obeh problematična? 

Odgovor: 

Programi aktivnosti in nato izvedba morajo biti skladne z razpisnimi pogoji za aktivnosti, ki jih boste 

prijavili. Kombinacije dveh aktivnosti v razpisu niso predvidene. 

 

3. vprašanje  

Na vas se obračamo z vprašanjem v zvezi z razpisom za podporo izvajanja dejavnosti s področja 

spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetništva za osnovne in srednje šole. 

Za izvajanje startup vikenda in obšolskih dejavnosti se dogovarjamo z zunanjo mentorico :::::::, ki pa 

je sicer zaposlena v :::::::::::: preko :::::::. Zanima nas ali je to dejstvo sporno ali je kljub temu lahko 

zunanji mentor? 

Odgovor: 

Pogoji za zunanje mentorje so določeni v razpisu. Zunanji mentor ne more biti nekdo, ki je zaposlen 

znotraj izobraževalnih institucij, ki zagotavljano notranje mentorje. 

 

4. vprašanje 

Imamo še eno konkretno vprašanje, ki zadeva 4 šole.4 šole se prijavljajo na SPIRIT-ov Javni razpis za 

podporo izvajanju dejavnosti s področja spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v 

osnovnih in srednjih šolah v šolskem letu 2017/18  

Šole prijavljajo različno število aktivnosti med 1, 2 in 3. Vse 4 šole pa prijavljajo točko 2.Izvajanje 

vikenda aktivnosti za spodbujanje razvoja lastne ideje dijakov ali za reševanje izzivov podjetij ali 

drugih organizacij s strani dijakov, pri čemer bi šole sodelovale (izvedle aktivnosti skupaj). 

Ali morajo šole podati prijavo (vlogo) skupno - kot konzorcij ali odda vsaka svojo prijavo? 

Odgovor: 

Vsaka šola, ki želi prejeti sredstva za posamezno aktivnost mora oddati svojo vlogo. V primeru, da v 

okviru ene aktivnosti vse štiri šole zagotovijo zadostno število udeležencev samo za eno izvedbo, 

potem v tem primeru kandidira samo ena šola. Pri združevanju aktivnosti in udeležencev v enem 

terminu mora vsaka prijavljena šola zagotoviti drugega zunanjega mentorja. 


