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Podjetniški inkubator Kočevje z namenom identifikacije dobrih primerov uporabe KUBO robotike v 
razredih, razpisuje javni natečaj za izbor »NAJBOLJŠE UPORABE KUBO PROGRAMA V 
RAZREDU«.  

 
JAVNI NATEČAJ ZA IZBOR 

»NAJBOLJŠE UPORABE KUBO PROGRAMA V RAZREDU« 
 
 
1. ORGANIZATOR IN IZVAJALEC JAVNEGA NATEČAJA  
 

1) Organizator in izvajalec javnega natečaja NAJBOLJŠE UPORABE KUBO PROGRAMA V 
RAZREDU (v nadaljevanju natečaj) je Podjetniški inkubator Kočevje, Novomeška cesta 16, 
1330 Kočevje.  

 
2. NAMEN IN CILJ JAVNEGA NATEČAJA  
 

1) Osnovni namen je spodbujanje in identifikacija primerov modernega pristopa k poučevanju 
in razvoj učnih vsebin z uporabo KUBO programa za doseganje učnih ciljev.  

2) Spodbujanje učiteljev razrednega pouka, strokovnih delavcev in ostalih mentorjev v 
osnovnošolskem izobraževanju za uporabo KUBO programa pri rednem pouku ali interesni 
dejavnosti.  

3) Natečaj je namenjen vsem učiteljem razrednega pouka, učiteljem podaljšanega bivanja, 
strokovnih delavcem in ostalim mentorjem, ki delajo na področju izobraževanja mladine. 

 
 
3. POGOJI SODELOVANJA NA JAVNEM NATEČAJU 
 
(1) Na natečaju lahko sodelujejo vse pravne in fizične osebe. Vsak prijavitelj lahko odda več 

predlogov.  
(2) V kolikor posamezen prijavitelj odda več predlogov, mora biti vsak predlog skupaj s popolno 

dokumentacijo poslan ločeno. 
(3) Predlog mora predstavljati inovativen pristop poučevanja poljubne učne snovi po učnem načrtu 

z uporabo KUBO programa.  
(4) Prijavitelj s prijavo soglaša za morebitno javno objavo predloga na spletnih straneh 

Podjetniškega inkubatorja Kočevje in drugih pomocijskih kanalih z navedbo avtorja. 
(5) Prijavitelj dovoljuje uporabo poslanega predloga v izobraževalne namene. 
  
4. VSEBINA PRIJAVE 
 
Prijavitelji morajo oddati popolno prijavo v slovenskem jeziku, izpolnjeno v elektronski obliki. Prijava 
mora vsebovati: 

- prijavni obrazec, 
- dokončan KUBO projekt z vsem pripadajočim gradivom 
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- izjavo prijavitelja 
 

 
5. STROKOVNA KOMISIJA 
 
Prispele predloge bo obravnavala in ocenjevala strokovna komisija, imenovana s strani 
Podjetniškega inkubatorja Kočevje. 
 
6. POSTOPEK OCENJEVANJA KOMISIJE  
 
(1) Vsi prejeti predlogi projektov bodo označeni s številkami in kot takšni dani komisiji v 

ocenjevanje. Komisija bo prejela obrazce z opisom projektov, na katerih bo s strani 
organizatorja natečaja, predhodno prekrita morebitna vsebina, ki bi lahko izdala identiteto 
prijavitelja. Komisija vse do zaključka postopka ocenjevanja ne bo vedela, kdo so avtorji 
projektov.  
 

(2) Ocenjevanje bo potekalo v dveh krogih. Komisija bo v prvem krogu ocenjevanja pravočasno 
prispele in popolne prijave ocenjevala na podlagi meril, ki so določena v objavljenih Kriterijih 
javnega natečaja.  

 
(3) Najboljši trije projekti, ki bodo prejeli najvišje število točk v prvem krogu ocenjevanja, se uvrsti 

v drugi krog, v katerem jih komisija dodatno oceni po kriteriju celovitosti in uporabnosti. Ne 
glede na število prejetih točk prvega kroga ocenjevanja, komisija v drugem krogu ocenjevanja 
izbere najboljši projekt. Odločitev komisije je dokončna in ni možnosti pritožbe. 

 
(4) Ocenjevalna komisija bo izbranemu najboljšemu projektu podelila naziv »Naj KUBO projekt 

2022/23«. 
 

(5) Vsi predlogi, ki bodo po kriteriju ocenjevanja presegli prag 18 točk, bodo prejeli priznanje in 
naziv »Super projekt«, dodatno pa tudi javno izpostavitev projekta na spletnih straneh 
organizatorja natečaja in njegovih partnerjev. 

 
(6) Pregled in ocenitev prijav ne bo javno. 
 
7. POPOLNOST VLOG IN RAZLOGI ZA ZAVRNITEV ALI ZAVRŽENJE   
 
(1) Vloge so popolne, če so v celoti izpolnjene in oddane na predpisanem obrazcu in je 

posredovano vso gradivo potrebeno za izvedbo projekta.  
 
(2) Nepravočasno oddane in nepopolne prijave bodo zavržene ter vrnjene prijaviteljem, kar 

pomeni, da  bodo izločene iz nadaljnjega postopka ocenjevanja komisije.  
 
8. POSTOPEK DODELITVE IN VREDNOST NAGRAD 
 
(1) O dodelitvi nagrad odloči strokovna komisija. Odločitev je dokončna. Prijavitelji bodo o izidu 

natečaja obveščeni pisno najkasneje do 17.3.2023 in javno predstavljeni na 
eduTechkonferenci, 22. marca 2023 v Športni dvorani Kočevje.  

(2) Nagrade dobijo trije najbolje ocenjeni projetki.  
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(3) Vrednost nagrad: 
 

1. mesto: izvedba tehniškega dne v vrednosti do 500 eur z ddv 
2. mesto: KUBO Coding set all in one v vrednosti 213,50 eur z ddv, 
3. mesto: KUBO razširitveni paket po izbiri v vrednosti 48,19 eur z ddv  
 

(7) Ocenjevalna komisija si pridržuje pravico, da ne podeli ene od nagrad, v kolikor oceni, da noben 
izmed prijavljenih predlogov ne dosega primernega standarda.  

 
 
9.  KRITERIJI ZA OCENJEVANJE  
 
(1) Metodologija ocenjevanja prijavljenih predlogov bo zajemala 7 kriterijev, in sicer: 

1. celovita zasnova, 
2. uporabnost v razredu, 
3. uporabnost za ostale učitelje / doseganje zastavljenih učnih, 
4. medpredmetno povezovanje, 
5. stopnja uporabe tehnologije / spoznavanje osnov programiranja 

 
(2) Vsak posamezni kriterij član strokovne komisije ocenjuje z oceno od 1 (najnižja) do 5 (najvišja), 

pri čemer ocene pomenijo: 

1 – neprimerno 
2 – primerno 
3 – dobro 
4 – zelo dobro 
5 – odlično 
 

(3) Ocenjevalna komisija pri ocenjevanju predloga upošteva ves prispeli material, kot npr. Mape 
aktivnost, obleke za robota, navodila za izvajanje, delovne liste, ipd.. Vsak član komisije 
ocenjuje projekt po vseh kriterijih. Končni rezultat je seštevek ocen vseh članov komisije po 
vseh kriterijih in izračun povprečnega števila točk, ki jih prejme posamezni predlog. 

 
10.  PRISTANEK NA POGOJE JAVNEGA NATEČAJA   
 
(1) Prijavitelji z oddajo svoje prijave pristajajo na pogoje tega javnega natečaja. 
 
11.  ROK ZA ODDAJO PREDLOGOV TER NAČIN ODDAJE  
 
(1) Prijava se šteje za pravočasno, če prispe priporočeno po pošti (upošteva se datum oddaje na 

pošti) na naslov Podjetniški inkubator Kočevje, Novomeška cesta 16, 1330 Kočevje,  
najkasneje do 13. 3. 2023.  

 
(2) Prijavitelj je dolžan sam poskrbeti, da je ves material varno zapakiran. Naročnik natečaja ne 

odgovarja za morebitno uničenje ali poškodovanje poslanih gradiv.  
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12.  REZULTATI JAVNEGA NATEČAJA  
 
Razglasitev rezultatov natečaja bo javna. Rezultati bodo objavljeni na spletni strani Podjetniškega 
inkubatorja Kočevje www.inkubator-kocevje.si in ostalih medijih. Javna razglasitev zmagovalca bo 
potekala na eduTech konferenci, 22. 3. 2023 v Športni dvorani Kočevje.   
 
13.  DODATNE INFORMACIJE  
 
Interesenti lahko posredujejo svoja vprašanja v zvezi z javnim natečajem na e-naslov: 
adem@inkubator-kocevje.si ali pokličejo na št. 031 522 379. 
 
14.  OBJAVA JAVNEGA NATEČAJA 
 
Besedilo javnega natečaja in prijavni obrazci so dostopni na spletni strani Podjetniškega 
inkubatorja Kočevje. 
 
                     
Kočevje, 23. 2. 2023      Podjetniški inkubator Kočevje 

direktor 
Marko Stijepić 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloge: 

- Prijavni obrazec, 
- Obrazec za opis KUBO projekta 
- Izvaja prijavitelja 

 

http://www.inkubator-kocevje.si/

