
 

  

 
Rezultati javnega razpisa  

»Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – 
Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020« - prvo odpiranje 

(študijsko leto 2017/2018) 
 
 
Javni razpis »Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – 
Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020«, ki je bil objavljen dne 1.12.2017 v Uradnem listu RS, št.  
68/2017 in v delu spremenil ter objavil v Uradnem listu RS, št. 72/2017, se izvaja v okviru operacije 
»Odprt, odziven in kakovosten sistem visokega šolstva - Projektno delo z gospodarstvom in 
negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016 - 2020«, 
prednostne osi 10.: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne 
naložbe 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri 
formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc 
delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem 
pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 3: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora 
kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema. 
 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki se bodo izvajali v skupinah od 4 do 8 
študentov pod mentorstvom pedagoškega mentorja in delovnega mentorja in mesebojna izmenjava 
znanj, izkušenj in dobrih praks strokovnih delavcev, tako pedagoških mentorjev iz visokošolskih 
zavodov kot delovnih mentorjev iz (ne)gospodarstva. V okviru projektnih aktivnosti bodo študenti 
proučevali različne kreativne in inovativne rešitve za izzive gospodarskega in družbenega okolja.  
 
Sklad je v okviru 1. odpiranja javnega razpisa pravočasno prejel 19 vlog v skupni vrednosti 
3.788.524,00 EUR, ki jih je pregledala in ocenila strokovna komisija. 
 
 
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev v okviru 1. odpiranja javnega razpisa znaša največ do 
3.260.109,60 EUR za proračunsko leto 2018, pri čemer je vrednost sofinanciranja naslednja: 
 
 

    - predvidena sredstva 3.260.109,60 €   

    - odobrena sredstva 3.257.796,00 €   

    - ostanek 2.313,60 €   

    - skupaj izbranih 186 projektov 
 

  

    Skupen znesek podeljenih sredstev: 3.257.796,00 €   
        

 
 
 Skladno z zgoraj navedenim je bila v okviru 1. odpiranja javnega razpisa prijaviteljem odobrena 
naslednja višina sredstev po seznamu izbranih projektov: 
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1. Fakulteta za tehnologije in sisteme: 
 

Naziv projekta Visokošolski zavod Odobrena 
sredstva v EUR 

Idejna rešitev  mikro vetrne turbine Fakulteta za tehnologije in sisteme 8.033,00 

 
 

2. MLC Fakulteta Fakulteta za management in pravo Ljubljana: 
 

Naziv projekta Visokošolski zavod Odobrena 
sredstva v EUR 

Platforma pravnega poznavanja 
javnega naročanja 

MLC Fakulteta za management in pravo 
Ljubljana 13.265,00 

 
 

3. Visoka šola za računovodstvo in finance, Ljubljana: 
 

Naziv projekta Visokošolski zavod Odobrena 
sredstva v EUR 

Model za načrtovanje in spremljanje 
učinkovitosti investicij v drago 

medicinsko opremo 
Visoka šola za računovodstvo 17.025,00 

 
 

4. Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto : 
 

Naziv projekta Visokošolski zavod Odobrena 
sredstva v EUR 

Razvoj lightweight avtomobilskih 
komponent z uvajanjem polimerov in 

kompozitov 

Fakulteta za industrijski inženiring Novo 
mesto 17.275,00 

 
 

5. Univerza v Novi Gorici: 
 

Naziv projekta Visokošolski zavod Odobrena 
sredstva v EUR 

Izdaja knjižnega prvenca Fakulteta za humanistiko 18.819,00 
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6. Visoka šola za storitve v Ljubljani: 
 

Naziv projekta Visokošolski zavod Odobrena 
sredstva v EUR 

Razvoj in produkcija kreativnega okolja 
za namene vizualnega komuniciranja 

pomena zdrave prehrane 
Visoka šola za storitve v Ljubljani 20.465,00 

 
 

7. Fakulteta za poslovne vede: 
 

Naziv projekta Visokošolski zavod Odobrena 
sredstva v EUR 

Inovativne procesne izboljšave v 
gospodarskih družbah Fakulteta za poslovne vede 20.625,00 

 
 

8. Visoka šola za varstvo okolja, Velenje: 
 

Naziv projekta Visokošolski zavod Odobrena 
sredstva v EUR 

CO2 negativna ekostranišča (CarbOn 
NegatiVe ExteRnal Toilet Visoka šola za varstvo okolja 20.625,00 

 
 

9. Fakulteta za dizajn, samostojni visokošolski zavod, pridružena članica Univerze na 
Primorskem: 

 

Naziv projekta Visokošolski zavod Odobrena 
sredstva v EUR 

Čebelarstvo kot izziv za sodobno 
oblikovanje 

Fakulteta za dizajn, samostojni 
visokošolski zavod, pridružena članica 

Univerze na Primorskem 
20.625,00 

Pohištvo za mala stanovanja 
Fakulteta za dizajn, samostojni 

visokošolski zavod, pridružena članica 
Univerze na Primorskem 

20.625,00 
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10. Fakulteta za komercialne in poslovne vede: 
 

Naziv projekta Visokošolski zavod Odobrena 
sredstva v EUR 

Delitvena ekonomija na področju 
vzajemnega informiranja o dogodkih, ki 

podpirajo preživljanje prostega časa 
turistov 

Fakulteta za komercialne in poslovne 
vede 15.225,00 

Investicijski načrt za otroško igrišče na 
podeželju 

Fakulteta za komercialne in poslovne 
vede 15.225,00 

Zadovoljstvo odjemalcev storitev 
računovodskega servisa in dejavniki 

nakupnega odločanja podjetij pri izbiri 
računovodskega servisa 

Fakulteta za komercialne in poslovne 
vede 13.675,00 

 
 

11. Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto : 
 

Naziv projekta Visokošolski zavod Odobrena 
sredstva v EUR 

Protokol oskrbe razjed zaradi pritiska v 
domu starejših občanov 

Fakulteta za zdravstvene vede Novo 
mesto 17.115,00 

Vrednotenje uspešnosti zdravljenja 
degenerativnih sprememb kolenskega 

sklepa z matičnimi celicami 

Fakulteta za zdravstvene vede Novo 
mesto 17.585,00 

Zdrava prehrana v sodobni družbi Fakulteta za zdravstvene vede Novo 
mesto 16.825,00 

 
 

12. Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (FUPI): 
 

Naziv projekta Visokošolski zavod Odobrena 
sredstva v EUR 

Ekonomski model upravičenosti 
izgradnje javne infrastrukture odvajanja 
in čiščenja komunalnih odpadnih voda 

Fakulteta za upravljanje, poslovanje in 
informatiko Novo mesto 11.875,00 

Izračun indeksa EU okolja za poslovno 
odločanje 

Fakulteta za upravljanje, poslovanje in 
informatiko Novo mesto 13.675,00 

Trženje IKIGAI prek družbenih omrežij Fakulteta za upravljanje, poslovanje in 
informatiko Novo mesto 13.675,00 

Turistična platforma Fakulteta za upravljanje, poslovanje in 
informatiko Novo mesto 13.576,00 
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13. Fakulteta za tehnologijo polimerov: 
 

Naziv projekta Visokošolski zavod Odobrena 
sredstva v EUR 

Nosilni lonček za "beef jerky" Fakulteta za tehnologijo polimerov 18.970,00 

Razvoj novih fotopolimerov za 3D tisk Fakulteta za tehnologijo polimerov 19.235,00 

Reševanje problematike adhezije in 
neprijetnega vonja koša za organske 

odpadke 
Fakulteta za tehnologijo polimerov 19.075,00 

 
 

14. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici: 
 

Naziv projekta Visokošolski zavod Odobrena 
sredstva v EUR 

Nacionalno osveščanje o spoprijemanju 
z depresijo 

Fakulteta za uporabne družbene študije 
v Novi Gorici 19.075,00 

Postavitev izhodišč za razvoj turizma za 
starejše in gibalno ovirane osebe 

Fakulteta za uporabne družbene študije 
v Novi Gorici 18.825,00 

Vizualna komunikacija za izboljšanje 
uporabniške izkušnje mladih 

Fakulteta za uporabne družbene študije 
v Novi Gorici 18.825,00 

Vsebinska zasnova mobilne aplikacije 
za otroke ločenih staršev 

Fakulteta za uporabne družbene študije 
v Novi Gorici 11.875,00 

 
 

15. ALMA MATER EUROPAEA-Evropski center, Maribor: 
 

Naziv projekta Visokošolski zavod Odobrena 
sredstva v EUR 

Aktivna starost: paketi zdravstvenih 
storitev za zdravo, aktivno starost 

Alma Mater Europaea - Evropski center, 
Maribor 18.915,00 

Ali je znižan mišični tonus in 
hipermobilnost sklepov pri dojenčku 

preddispozicija za težave s hrbtenico in 
drugimi večjimi sklepi v kasnejšem 

obdobju 

Alma Mater Europaea - Evropski center, 
Maribor 18.915,00 

Kako omogočiti mladostniku s 
cerebralno paralizo prehajanje iz 

nevrofizioterapevtske v fitnes vadbo 

Alma Mater Europaea - Evropski center, 
Maribor 18.915,00 
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Kognitivni in proprioceptivni trening 
kot preventiva pred demenco 

Alma Mater Europaea - Evropski center, 
Maribor 18.915,00 

Preprečevanje izgube mišične mase in 
funkcionalnosti pri starejših osebah 

Alma Mater Europaea - Evropski center, 
Maribor 18.915,00 

 
 

16. Univerza na Primorskem : 
 

Naziv projekta Visokošolski zavod Odobrena 
sredstva v EUR 

Analiza ponudbe turističnih prireditev 
na slovenski obali Fakulteta za turistične študije - Turistica 19.075,00 

Razvoj inovativnih oblik turistične 
ponudbe Fakulteta za turistične študije - Turistica 11.945,00 

Razvoj učne baze za delo z gibalno 
oviranimi osebami v turizmu Fakulteta za turistične študije - Turistica 10.801,00 

Igrifikacija učnih poti z interaktivnimi 
panoramskimi tablami 

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in 
informacijske tehnologije 13.835,00 

Implementacija HI-FI zvočnih sistemov 
v brezžičnem omrežju 

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in 
informacijske tehnologije 15.475,00 

Pametni sistem notranje razsvetljave za 
starejše 

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in 
informacijske tehnologije 15.475,00 

Razvoj aplikacije za zbiranje 
odsluženega lesa 

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in 
informacijske tehnologije 17.025,00 

Kriteriji zdravega športnega 
udejstvovanja otrok v ekipnih športih Pedagoška fakulteta 18.915,00 

Lansiranje kulinaričnega produkta 
Istrski zajtrk na trg Fakulteta za management 19.235,00 

Največja spletna tiskarna v EU – brez 
tiskarne Fakulteta za management 18.883,00 

Biorazgradljivi izdelki, ki naravi niso v 
breme – novi izzivi in priložnosti za 

proizvajalce in kupce 
Fakulteta za management 18.883,00 

Spletna platforma in obdarovanje Fakulteta za management 18.947,00 

Slovenski humanisti v šolskih kurikulih - 
digitalizacija starejše slovenske 

literarne dediščine 
Fakulteta za humanistične študije 15.475,00 
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Izdelava modela spodbujanja 
trajnostnega razvoja telesne aktivnosti 

v lokalnem okolju 
Fakulteta za vede o zdravju 16.955,00 

Razvoj in testiranje novih izdelkov z 
primernim glikemičnim indeksom za 

bolnike z diabetesom 
Fakulteta za vede o zdravju 18.915,00 

Učinki matičnega mlečka na sistemsko 
vnetje Fakulteta za vede o zdravju 10.833,00 

Vpliv uživanja kefirja na kazalnike 
metabolnega sindroma Fakulteta za vede o zdravju 12.273,00 

 
 

17. Univerza v Mariboru: 
 

Naziv projekta Visokošolski zavod Odobrena 
sredstva v EUR 

Učinkovitost delovanja podjetja z 
dejavnostjo gostinstvo in turizem Ekonomsko-poslovna fakulteta 15.475,00 

Uvedba novega strateškega poslovnega 
področja Digitalni spomenik (nagrobnik 

in javni spomenik) 
Ekonomsko-poslovna fakulteta 15.475,00 

Vseprisotne informacijske rešitve za 
uporabnike javnega potniškega prometa 

v Mariboru 

Fakulteta za elektrotehniko, 
računalništvo in informatiko 15.065,00 

Inteligentna analiza medicinskih 
podatkov 

Fakulteta za elektrotehniko, 
računalništvo in informatiko 17.435,00 

Pametne pogodbe temelječe na verigah 
blokov v poslovnih procesih 

Fakulteta za elektrotehniko, 
računalništvo in informatiko 17.435,00 

Merjenje prevodnosti - koeficienta 
toplote kombiniranih sistemov izolacije Fakulteta za energetiko 13.675,00 

Zasnova merilnega sistema za 
preizkušanje Stirlingovih motorjev Fakulteta za energetiko 13.675,00 

Upravljanje s pametnim oknom Fakulteta za energetiko 15.475,00 

Bionsko energetsko učinkovita hiša Fakulteta za energetiko 16.865,00 

Razvoj in študija izvedljivosti postavitve 
mikro vetrne elektrne Fakulteta za energetiko 17.025,00 

IKT sistem za optimizacijo dostav in 
tovornega prometa Dravinjske doline 

Fakulteta za gradbeništvo, prometno 
inženirstvo in arhitekturo 20.465,00 
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E-vrt: mreža izobraževalnih in bivalnih 
vrtov 

Fakulteta za gradbeništvo, prometno 
inženirstvo in arhitekturo 20.785,00 

Od kopánja do kópanja - glinokopne 
jame Pragerskega 

Fakulteta za gradbeništvo, prometno 
inženirstvo in arhitekturo 20.785,00 

Participatorni pristop k obnovi in 
oživljanju Loč 

Fakulteta za gradbeništvo, prometno 
inženirstvo in arhitekturo 20.785,00 

Antimikrobno delovanje naravnih 
konzervansov za kozmetično industrijo 

Fakulteta za kemijo in kemijsko 
tehnologijo 13.675,00 

Priprava poroznih polimerov z visoko 
površino za ekstrakcije na trdni fazi 

Fakulteta za kemijo in kemijsko 
tehnologijo 18.970,00 

Krožni snovno-energetski tok nenevarnih 
odpadkov 

Fakulteta za kemijo in kemijsko 
tehnologijo 20.785,00 

E-mobilnost na področju kmetijske 
mehanizacije s poudarkom na manjšem 

kmetijskem robotu 

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske 
vede 13.675,00 

Razvoj avtonomnega kmetijskega robota Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske 
vede 17.115,00 

Vrednota hrane kot model trajnostnega 
razvoja 

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske 
vede 19.235,00 

Možnosti pridelave sladkorne pese v 
Sloveniji 

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske 
vede 20.785,00 

Prakse delitvene ekonomije v logistiki in 
turizmu: izzivi implementacije v 

Thermani Laško 
Fakulteta za logistiko 12.465,00 

Optimizacija skladišč v maloprodajnih 
enotah v podjetu Engrotuš d.o.o. Fakulteta za logistiko 13.675,00 

Vrednotenje proizvodnega procesa iz 
vidika trajnostnega razvoja in uvajanje 
novih logističnih poslovnih modelov v 

invalidskem podjetju 

Fakulteta za logistiko 15.385,00 

Preučevanje učinkov uporabe pametnih 
očal na vid in produktivnost na primeru 

komisioniranja 
Fakulteta za logistiko 20.625,00 

Preiskovanje zunajceličnih polisaharidov 
ocetnokislinskih bakterij kot prehranskih 

dodatkov za podaljševanje obstojnosti 
živil 

Fakulteta za naravoslovje in 
matematiko 13.675,00 

Razvoj in evalvacija orodja za podporo 
uveljaviteljem kmetijsko-okoljskih-

podnebnih plačil (KOPOP) 

Fakulteta za naravoslovje in 
matematiko 13.835,00 
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Preučevanje pametnih tekstilnih izdelkov 
za uporabo v hladnem okolju 

Fakulteta za naravoslovje in 
matematiko 15.065,00 

Vpeljava biotestov za analizo 
hormonskega statusa tujerodnih rastlin 

in vpliv tega statusa na invazivnost. 

Fakulteta za naravoslovje in 
matematiko 19.075,00 

Pospeševalnik informacij o zaposlitvenih 
možnostih Fakulteta za organizacijske vede 15.475,00 

Oblikovanje kompetenčnega modela za 
delovna mesta v podjetju DHL Global 

Forwarding, d.o.o. 
Fakulteta za organizacijske vede 17.275,00 

Oblikovanje linije kovinskih izdelkov za 
notranjo in zunanjo opremo Fakulteta za strojništvo 15.475,00 

Snovanje, konstruiranje in razvoj 3D 
tiskalnika s ciljnim nalaganjem Fakulteta za strojništvo 17.115,00 

Razvoj sistema strojnega vida za 
optimizacijo proizvodnega procesa Fakulteta za strojništvo 18.915,00 

Simulator vožnje Formule Student Fakulteta za strojništvo 19.075,00 

Razvoj tehnologije trirazsežnega tiska 
anizotropnih plastomagnetov Fakulteta za strojništvo 20.625,00 

Ergonomsko oblikovanje delovnih mest v 
proizvodnji za delavce z omejitvami Fakulteta za strojništvo 20.785,00 

Vsak dar ima svoj čar - kultura 
obdarovanja na Slovneskem Fakulteta za turizem 17.185,00 

Na lov za sevniškim krožnikom: Lokalna 
kulinarična dediščina kot gonilo 

trajnostnega turizma v Občini Sevnica 
Fakulteta za turizem 19.075,00 

Digitalizacija in Analiza varnostnih 
Tveganj na KOLesarskih poteh v Sloveniji Fakulteta za varnostne vede 19.235,00 

Razvoj sistema za podporo pri 
napovedovanju multimorbidnega 

tveganja v referenčnih ambulantah 
Fakulteta za zdravstvene vede 18.985,00 

Spremljanje sladkorne bolezni tipa 2 v 
domovih za starejše Fakulteta za zdravstvene vede 18.985,00 

Podpora pri razvoju kurkuminskega 
pripravka s povišano biološko 

razpoložljivostjo 
Fakulteta za zdravstvene vede 19.075,00 

Izdelava programskega orodja za 
testiranje znanja angleščine v skladu s 

Skupnim evropskim referenčnim okvirom 
Filozofska fakulteta 15.457,00 
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Osnutek večjezične brošure Grand hotela 
Rogaška v funkciji turistične promocije Filozofska fakulteta 15.505,00 

Angleško-slovenski spletni slovar 
terminologije s področja pivovarstva Filozofska fakulteta 16.697,00 

Prevajanje zdravstvenih informacij za 
potrebe tujcev Filozofska fakulteta 20.625,00 

Klik do slik Filozofska fakulteta 20.785,00 

Nadgradnja 3D biotiskalnika VitaPrint z 
možnostjo elektropredenja Medicinska fakulteta 19.075,00 

Sodobne molekularne analize in 
napovedni modeli za učinkovito 

spremljanje in zdravljenje otroške astme 
Medicinska fakulteta 19.075,00 

Optimizacija molekularnih testov za 
diagnosticiranje genetskih bolezni v 

veterinarski in humani medicini 
Medicinska fakulteta 19.235,00 

Razvoj novega biočrnila (angl. bioink) za 
3D tiskanje naprednih nosilcev za tkivno 

inženirstvo 
Medicinska fakulteta 20.785,00 

Didaktična gradiva in metode za delo z 
otroki priseljenci v predšolskem obdobju Pedagoška fakulteta 15.505,00 

Mobilni in interaktivni glasbeni vodič po 
slovenskih glasbenih znamenitostih s 

pomočjo obogatene resničnosti 
Pedagoška fakulteta 20.625,00 

Nadzorno-prekrškovni vidiki varstva 
odjemalcev na dobavnem trgu z 

električno energijo in zagotavljanje 
skladnosti s kodeksi ravnanja 

Pravna fakulteta 12.305,00 

Obveznosti delodajalca pri napotovanju 
delavcev na delo v tujino – primer 

Taluma 
Pravna fakulteta 12.465,00 

Nivo varstva osebnih podatkov v 
podjetju pri prehodu na Splošno uredbo 

o varstvu osebnih podatkov 
Pravna fakulteta 19.075,00 
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18. Univerza v Ljubljani: 
 

Naziv projekta Visokošolski zavod Odobrena 
sredstva v EUR 

Uporaba metode Alfreda A. Tomatisa v 
glasbeni šoli Akademija za glasbo 15.065,00 

Implementacija kritičnega razmišljanja, 
inovativnosti, podjetništva in 

oblikovalskega principa razmišlanja 
(design thining-a) v javnih OŠ 

Akademija za likovno umetnost in 
oblikovanje 9.465,00 

Inovativni pristopi k shranjevanju 
grafičnih listov in drugih tiskovin na 

papirju 

Akademija za likovno umetnost in 
oblikovanje 19.235,00 

Objekt industrijske in kulturne 
dediščine kot scenski element 

Akademija za likovno umetnost in 
oblikovanje 20.785,00 

Razvoj lesenih črk za visoki tisk Akademija za likovno umetnost in 
oblikovanje 20.625,00 

Debelost in mikrobiota med 
nosečnostno sladkorno boleznijo Biotehniška fakulteta 20.785,00 

Informacijska gradiva o prehranskih 
dopolnilih Biotehniška fakulteta 20.785,00 

Računalniško orodje za shranjevanje, 
urejanje in analizo podatkov foto-pasti Biotehniška fakulteta 12.040,00 

Razvoj metod za detekcijo in pripravo 
izboljšanih različic bakteriofagov in 

industrijskih mikroorganizmov 
Biotehniška fakulteta 18.915,00 

Avtomatizacija prerezov in merjenje 
trdote Ekonomska fakulteta 15.395,00 

Informacijska podpora oskrbi srčnih 
bolnikov Ekonomska fakulteta 20.465,00 

Mobilna platforma za medsebojno 
povezovanje, izmenjavo informacij in 
nudenja pomoči na morju z namenom 

povečanja varnosti plutja 

Ekonomska fakulteta 19.075,00 

Optimizacija poslovanja hotelov 
LifeClass Ekonomska fakulteta 20.465,00 

Petzvezdična turistična doživetja Ekonomska fakulteta 19.075,00 

Zadovoljevanje psiholoških potreb na 
delovnem mestu Ekonomska fakulteta 20.625,00 
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Mobilni delovni prostor Fakulteta za arhitekturo 20.465,00 

Nad gozdno mejo: gradnja v 
visokogorju na primeru nove koče na 

Korošici 
Fakulteta za arhitekturo 20.785,00 

Zelena dnevna soba za izposojo Fakulteta za arhitekturo 16.425,00 

Kreativne inovativne povezave Fakulteta za družbene vede 13.675,00 

Promocija lepot Slovenije na kitajsko 
govorečem območju z inovativnimi 

vsebinami 
Fakulteta za družbene vede 20.785,00 

Sinergija med inovativnim zelenim 
gospodarstvom, akademsko skupnostjo 

in civilno družbo 
Fakulteta za družbene vede 20.625,00 

Identifikacija varne pristajalne cone iz 
meritev lidarja Fakulteta za elektrotehniko 17.435,00 

Red Pitaya kot sodoben učni 
pripomoček pri študiju IKT Fakulteta za elektrotehniko 20.785,00 

Socialno inteligentni komunikator Fakulteta za elektrotehniko 20.625,00 

Razvoj bioadhezivnih tablet s 
propolisom za aplikacijo  na  sluznice  v 

ustih 
Fakulteta za farmacijo 15.635,00 

Razvoj, optimizacija in validacija 
analitskih metod za kontrolo kakovosti 

farmacevtskih učinkovin, pomožnih 
materialov in končnih izdelkov 

Fakulteta za farmacijo 19.235,00 

Tehniška dediščina kot gonilo 
turističnega razvoja Občine Divače Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 15.065,00 

Uporaba novih metod za neporušno 
določitev trdnostnih karakteristik 

bukovine 
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 18.665,00 

Ureditev prehodov za vodne organizme 
na reki Savi Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 20.449,00 

Analizne metode za karakterizacijo 
medu in drugih čebeljih produktov 

Fakulteta za kemijo in kemijsko 
tehnologijo 20.785,00 

Določevanje stopnje toplotne 
modifikacije lesa 

Fakulteta za kemijo in kemijsko 
tehnologijo 13.675,00 
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Mikroorganizmi petole in solinskega 
blata iz Sečoveljskih solin 

Fakulteta za kemijo in kemijsko 
tehnologijo 18.825,00 

Novodobni magnezij-žveplo 
akumulatorji za trajnostni razvoj 

Fakulteta za kemijo in kemijsko 
tehnologijo 16.425,00 

Razvoj vodnih disperzijskih premazov z 
izboljšanimi reološkimi lastnostmi 

Fakulteta za kemijo in kemijsko 
tehnologijo 20.785,00 

Uporaba in razvoj aplikacij Ganoderme 
lucidum 

Fakulteta za kemijo in kemijsko 
tehnologijo 19.075,00 

PRogramsko Okolje za Analizo 
Medicinskih Slik Fakulteta za matematiko in fiziko 20.785,00 

Python in R Fakulteta za matematiko in fiziko 19.235,00 

Uporaba umetne inteligence pri 
trgovanju s kriptovalutami Fakulteta za matematiko in fiziko 20.625,00 

Neposredna komunikacija med 
udeleženci gradnje Fakulteta za računalništvo in informatiko 15.251,00 

Računalniška podpora za identifikacijo 
genskih predispozicij in diagnostiko 

kompleksnih bolezni 
Fakulteta za računalništvo in informatiko 18.915,00 

Razvoj mikrostoritev za podporo 
tehnologijam veriženja blokov 

(blockchain) in aplikacija na domeno 
CRM sistemov 

Fakulteta za računalništvo in informatiko 19.075,00 

Razvoj pilotske aplikacije eQuiz Fakulteta za računalništvo in informatiko 20.785,00 

Tradicija sreča prihodnost – 
računalniški vid in obogatena 

resničnost za ohranjanje ter promocijo 
naravne in kulturne dediščine 

Fakulteta za računalništvo in informatiko 20.785,00 

Konstrukcija in oblikovanje krmilne 
ročice izvenkrmnega električnega 

motorja za čolne 
Fakulteta za strojništvo 17.435,00 

Načrtovanje in izdelava 
preizkuševališča za raziskavo toka fluida 

pri kontinuirnem ulivanju 
Fakulteta za strojništvo 17.115,00 

Optimizacija procesa kalandriranja za 
izboljšanje mehanskih lastnosti 

plastične embalaže 
Fakulteta za strojništvo 10.375,00 

Povezani sistem za zajemanje in analizo 
tornih lastnosti voznih ploskev Fakulteta za strojništvo 15.475,00 
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Raziskave modernih metod krmiljenja 
na področju pnevmatsko-hidravličnih 

sistemov 
Fakulteta za strojništvo 20.785,00 

Razvoj koncepta svetlobne 
komunikacije avtonomnega vozila z 

ostalimi udeleženci v prometu 
Fakulteta za strojništvo 20.625,00 

NOGOMET3 - Načrtovanje (trojne) 
kariere nogometašev se začne v 

nogometnem vrtcu 
Fakulteta za šport 13.675,00 

Procesi spodbujanja in razvijanja 
organizacijske kulture, klime in 

zadovoljstva pri delu zaposlenih v malih 
gospodarskih družbah 

Fakulteta za šport 20.625,00 

Razvoj in integracija vadbenih postaj za 
ravnotežje v bivalno okolje starejših Fakulteta za šport 20.785,00 

Digitalne veščine državljanov za 
uporabo digitalnih storitev javnega 

sektorja 
Fakulteta za upravo 16.766,00 

Multimedijska orodja organizacije za 
pomoč ljudem v stiskah in težavah Fakulteta za upravo 13.940,00 

Vzpostavitev sobe za timsko 
sodelovanje, iskanje rešitev in čustvena 

doživetja 
Fakulteta za upravo 15.315,00 

Zdravje in ekonomika ukrepov za 
višanje produktivnosti zaposlenih v 

javnem sektorju 
Fakulteta za upravo 18.915,00 

Analiza bralne pismenosti otrok z 
učnimi težavami in delavnice 

kreativnega pisanja kot model 
reševanja bralnih težav 

Filozofska fakulteta 15.505,00 

Mladi prevajalci in njihov preboj na 
slovenski knjižni trg Filozofska fakulteta 18.985,00 

Stanje in potenciali rabe vodnih virov 
na območju občine Vitanje s 

poudarkom na pitni vodi 
Filozofska fakulteta 20.785,00 

Uporaba sodobnih komunikacijskih 
medijev pri osveščanju glede 

duševnega zdravja mladih na prehodu v 
odraslost 

Filozofska fakulteta 19.075,00 

Joga po fiziološko - v ritmu srca in 
melodiji dihanja Medicinska fakulteta 13.515,00 

Prevedi zdravje - Translate Health Medicinska fakulteta 20.465,00 
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Izdelava visokokakovostnih reprodukcij 
umetniških del Naravoslovnotehniška fakulteta 13.835,00 

Ključ za določevanje kamnin kot učni 
pripomoček v formalnem in 
neformalnem izobraževanju 

Naravoslovnotehniška fakulteta 19.235,00 

Načrtovanje in oblikovanje 
komunikacijskih sredstev za promocijo 
slovenskega filma s pomočjo filmskega 

maratona 

Naravoslovnotehniška fakulteta 19.075,00 

Osveščanje prebivalcev občine Kamnik 
o pojavih plazenja Naravoslovnotehniška fakulteta 20.785,00 

Toplotne lastnosti materialov za 
uporabo v dentalni tehniki Naravoslovnotehniška fakulteta 19.235,00 

Analiza in predlogi za izboljšanje 
prehrane študentov v restavraciji 

Slorest na Pedagoški fakulteti 
Pedagoška fakulteta 17.115,00 

Edukacija proti razlogom nasilja Pedagoška fakulteta 19.235,00 

Razvoj multimedijskih vsebin za pouk 
anatomije v osnovni šoli Pedagoška fakulteta 16.753,00 

Uporaba očesnih sledilcev pri analizi 
likovnih zakonitosti umetniških del Pedagoška fakulteta 12.425,00 

Pravni vodič za tuje investitorje Pravna fakulteta 17.275,00 

Pravno-ekonomski izzivi na področju 
prirejanja klasičnih iger na srečo in stav Pravna fakulteta 11.025,00 

Problematika pomanjkanja pravne 
regulacije pri poslovanju in izdaji 

kriptovalute 
Pravna fakulteta 18.915,00 

Varstvo zasebnosti in pametni domovi Pravna fakulteta 18.915,00 

Vzpostavitev sistema za spremljanje 
dela relacijskih zakonskih in družinskih 

terapevtov v praksi 
Teološka fakulteta 20.625,00 

Priročnik za domačo pripravo hrane 
psom in mačkam Veterinarska fakulteta 20.625,00 

Skrb za zdravje in dobro počutje 
eksotičnih živali v sožitju s človekom Veterinarska fakulteta 19.235,00 

Novo življenje starega kompleta Zdravstvena fakulteta 17.025,00 
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Tudi v starosti varno živim doma Zdravstvena fakulteta 15.635,00 
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