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Rezultati javnega razpisa 

 »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem 

okolju – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2018« - drugo odpiranje 

(študijsko leto 2017/2018) 

 
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (v nadaljevanju: sklad) je 

dne 31. 3. 2017 v Uradnem listu RS, št. 15/17, objavil Javni razpis »Projektno delo z negospodarskim in 

neprofitnim sektorjem - Študentski Inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2018« (v nadaljevanju: 

javni razpis), ki se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v 

obdobju 2014-2020, 10. prednostne osi »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo 

zaposljivost«, 10.1 prednostne naložbe »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«, 10.1.3 specifičnega cilja »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 6 do 10 študentov 

pod mentorstvom pedagoškega mentorja in strokovnega sodelavca iz lokalnega/regionalnega okolja, 

v okviru katerih bodo študenti proučevali različne kreativne in inovativne rešitve za izzive 

negospodarskega in neprofitnega sektorja. 

Sklad je v okviru 2. odpiranja javnega razpisa pravočasno prejel 18 vlog v skupni vrednosti 2.297.688,00 

EUR, ki jih je pregledala in ocenila strokovna komisija. 

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev v okviru 2. odpiranja javnega razpisa znaša največ do 

1.047.126,50 EUR za proračunsko leto 2018, pri čemer je vrednost sofinanciranja naslednja: 

 

- predvidena sredstva 1.047.126,50 € 

- odobrena sredstva 1.044.412,00 € 

- ostanek 2.714,50 € 

- skupaj izbranih 61 projektov 

Skupen znesek podeljenih sredstev: 1.044.412,00 € 

 

 

Skladno z zgoraj navedenim je bila v okviru 2. odpiranja javnega razpisa prijaviteljem odobrena 

naslednja višina sredstev po seznamu izbranih projektov: 
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1. Strokovna komisija predlaga naslednje prejemnike sredstev za prijavitelja ALMA MATER 

EUROPAEA – Evropski center, Maribor: 

 

Naziv projekta Visokošolski zavod 
Odobrena sredstva v 

EUR 

Podpora svojcem- družabništvo 

osebam z demenco 

ALMA MATER 

EUROPAEA - 

EVROPSKI 

CENTER, 

MARIBOR 

18.584,00 

 

 

2. Strokovna komisija predlaga naslednje prejemnike sredstev za prijavitelja Evropska pravna 

fakulteta:  

 

Naziv projekta Visokošolski zavod 
Odobrena sredstva v 

EUR 

Socialna pravna urgenca: brezplačna 

prva pravna pomoč za socialno 

ranljive skupine 

EVROPSKA 

PRAVNA 

FAKULTETA  

18.584,00 

 

 

3. Strokovna komisija predlaga naslednje prejemnike sredstev za prijavitelja Fakulteta za 

komercialne in poslovne vede: 

 

Naziv projekta Visokošolski zavod 
Odobrena sredstva v 

EUR 

Integrirani turistični produkt 

podeželja slovenske Istre 

FAKULTETA ZA 

KOMERCIALNE IN 

POSLOVNE VEDE 

14.264,00 
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4. Strokovna komisija predlaga naslednje prejemnike sredstev za prijavitelja Fakulteta za 

poslovne vede: 

 

Naziv projekta Visokošolski zavod 
Odobrena sredstva v 

EUR 

Zmanjšanje izgorelosti in zdrav 

življenjski slog v obdobju srednjih let 

in starosti 

FAKULTETA ZA 

POSLOVNE VEDE 
18.584,00 

 

 

5. Strokovna komisija predlaga naslednje prejemnike sredstev za prijavitelja Fakulteta za 

tehnologijo polimerov: 

 

Naziv projekta Visokošolski zavod 
Odobrena sredstva v 

EUR 

Kdo je raziskovalec / raziskovalka? 

FAKULTETA ZA 

TEHNOLOGIJO 

POLIMEROV 

18.584,00 

 

 
6. Strokovna komisija predlaga naslednje prejemnike sredstev za prijavitelja Fakulteta za 

upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto: 

 

Naziv projekta Visokošolski zavod 
Odobrena sredstva v 

EUR 

Opolnomočanje Romov 

FAKULTETA ZA 

UPRAVLJANJE, 

POSLOVANJE IN 

INFORMATIKO 

NOVO MESTO 

18.584,00 

 

 

 



 

4 

  

7. Strokovna komisija predlaga naslednje prejemnike sredstev za prijavitelja Fakulteta za 

zdravstvene vede Novo mesto: 

 

Naziv projekta Visokošolski zavod 
Odobrena sredstva v 

EUR 

Osveščanje o kožnih boleznih  

FAKULTETA ZA 

ZDRAVSTVENE 

VEDE NOVO 

MESTO  

15.704,00 

STOP PODANČICE - Problematika 

razširjenosti okužbe s podančico pri 

osnovnošolcih 

FAKULTETA ZA 

ZDRAVSTVENE 

VEDE NOVO 

MESTO 

18.584,00 

 

 

8. Strokovna komisija predlaga naslednje prejemnike sredstev za prijavitelja Univerza na 

Primorskem: 

 

Naziv projekta Visokošolski zavod 
Odobrena sredstva v 

EUR 

Riba na poti, riba napoti: dediščina 

ribištva in predelovalne industrije s 

poudarkom na Izoli 

FAKULTETA ZA 

HUMANISTIČNE 

ŠTUDIJE 

15.704,00 

Vzpostavitev učinkovite 

komunikacijske strategije in 

programa Večgeneracijskega centra 

Morje 

FAKULTETA ZA 

MANAGEMENT 
18.584,00 

Obogatitev programa Šola v naravi v 

MZL RKS Debeli rtič z veččutnimi 

delavnicami 

FAKULTETA ZA 

MATEMATIKO, 

NARAVOSLOVJE 

IN 

18.584,00 
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INFORMACIJSKE 

TEHNOLOGIJE 

Melodije morja in sonca - historični 

pregled 

FAKULTETA ZA 

TURISTIČNE 

ŠTUDIJE - 

TURISTICA 

15.704,00 

Načrt za izboljšanje življenjskega 

sloga srčno-žilnih bolnikov 

FAKULTETA ZA 

VEDE O ZDRAVJU  
11.778,00 

Prispevek pevskega zbora h kulturni 

družbeni koristi regije 

PEDAGOŠKA 

FAKULTETA 
18.584,00 

Odkrivanje in razvoj otrokovih 

talentov na predšolski in šolski 

stopnji 

PEDAGOŠKA 

FAKULTETA 
18.584,00 

Razvojni projekt ustanovitve 

Inkluzivnega parka Trojica 

PEDAGOŠKA 

FAKULTETA 
18.584,00 

 

 

 

9. Strokovna komisija predlaga naslednje prejemnike sredstev za prijavitelja Univerza v 

Ljubljani: 

 

Naziv projekta Visokošolski zavod 
Odobrena sredstva 

v EUR 

Ali lahko pri otrocih povečamo 
zanimanje za pisano sadje in zelenjavo? 

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA 13.938,00 

Idejne rešitve celostne ureditve Športno 
rekreacijskega centra Dobrava v 

Slovenskih Konjicah 
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA 18.584,00 
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Spodbujanje podjetniških veščin 
osnovnošolcev 

EKONOMSKA FAKULTETA 12.824,00 

Prenos medkulturnega znanja in učenja 
prek zasledovanja skupnega med 

kulturama: islam in krščanstvo 

FAKULTETA ZA 

DRUŽBENE VEDE 
18.584,00 

Globalni cilji za lokalni trajnostni razvoj 
FAKULTETA ZA 

DRUŽBENE VEDE 
15.704,00 

Vpeljevanje sistema zagotavljanja 
neprekinjene oskrbe z zdravili ob 

sprejemu v bolnišnico in po odpustu v 
domače okolje  

FAKULTETA ZA 
FARMACIJO 

18.584,00 

Izzivi izobraževanja iz avtomatizacije 
tehnoloških procesov 

FAKULTETA ZA KEMIJO IN 
KEMIJSKO TEHNOLOGIJO 

18.584,00 

Varstvo kulturne dediščine: 
dokumentiranje razstav sodobne 

umetnosti s pomočjo novih tehnologij 

FAKULTETA ZA 
RAČUNALNIŠTVO IN 

INFORMATIKO 
17.144,00 

Informacijski sistem za sledenje vzorcev, 
materiala in kemikalij v zdravstvu 

FAKULTETA ZA 
RAČUNALNIŠTVO IN 

INFORMATIKO 
18.584,00 

Slovenska računalniška dediščina 
FAKULTETA ZA 

RAČUNALNIŠTVO IN 
INFORMATIKO 

18.584,00 

Center za zagovorništvo  
FAKULTETA ZA SOCIALNO 

DELO 
18.584,00 

Podpora projektu Učenje za življenje 
FAKULTETA ZA SOCIALNO 

DELO 
18.584,00 

Interaktivna tehnika in tehnologija 
FAKULTETA ZA 
STROJNIŠTVO 

18.584,00 



 

7 

  

Robotski sistem za usposabljanje 
inženirk in inženirjev prihodnosti 

FAKULTETA ZA 
STROJNIŠTVO 

18.584,00 

Ozaveščanje ljudi k zdravemu in 
aktivnemu življenjskemu slogu s 

pomočjo teniške igre 
FAKULTETA ZA UPRAVO 17.144,00 

Slovar starega orodja v govoru Loškega 
Potoka 

FILOZOFSKA FAKULTETA 18.584,00 

Genetska diagnostika krvnih bolezni MEDICINSKA FAKULTETA 15.704,00 

Premoščanje socialnih in čustvenih stisk 
šolajočih otrok in mladostnikov z 

ustvarjalnim izražanjem 

PEDAGOŠKA 

FAKULTETA 
17.144,00 

Inovativni delavnice za delo z 
prikrajšanimi otroki in mladostniki 

TEOLOŠKA FAKULTETA 15.704,00 

Razvoj čustvene pismenosti 
mladostnikov skozi glasbo 

TEOLOŠKA FAKULTETA 14.264,00 

Iglober 
ZDRAVSTVENA 

FAKULTETA 
17.144,00 

 

 

10. Strokovna komisija predlaga naslednje prejemnike sredstev za prijavitelja Univerza v 

Mariboru: 

 

Naziv projekta Visokošolski zavod 
Odobrena sredstva 

v EUR 

Izboljšanje stopnje samooskrbe na 
območju LAS Ovtar 

EKONOMSKO – 

POSLOVNA 

FAKULTETA 

14.264,00 
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20. maj 

EKONOMSKO – 

POSLOVNA 

FAKULTETA 

15.704,00 

Meritve in analiza vetrnega potenciala 
na območju Slovenskih goric 

FAKULTETA ZA 
ENERGETIKO 

14.264,00 

Bionski energetski izumi 
FAKULTETA ZA 
ENERGETIKO 

14.264,00 

Učni park ''Sonce'' v občini Ruše 

FAKULTETA ZA 
GRADBENIŠTVO, 

PROMETNO INŽENIRSTVO 
IN ARHITEKTURO 

18.584,00 

Platforma kolesarske kulture in 
infrastrukture za študente v Mariboru  

FAKULTETA ZA 
GRADBENIŠTVO, 

PROMETNO INŽENIRSTVO 
IN ARHITEKTURO 

18.584,00 

Zdravilne učinkovine iz Aloe vere, 
njihova uporaba ter vpliv na zdravje v 

tretjem življenjskem obdobju 

FAKULTETA ZA KEMIJO IN 
KEMIJSKO TEHNOLOGIJO 

12.824,00 

"Bike sharing" kot inovativna logistična 
rešitev za podporo razvoja turizma: 

primer občine Podčetrtek 
FAKULTETA ZA LOGISTIKO 15.704,00 

Trajnostna mobilnost v Rogaški Slatini 
za turizem in vsakdanjik 

FAKULTETA ZA LOGISTIKO 15.704,00 

Model Mepi-ja v slovenskem 
visokošolskem prostoru 

FAKULTETA ZA 
ORGANIZACIJSKE VEDE 

15.704,00 

Krepitev identitete Pohorcev  FAKULTETA ZA TURIZEM 18.584,00 
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Mi smo barok II: Oblikovanje identitete 
majhnega mesteca: avtentičnost, 

vključenost in trajnost  
FAKULTETA ZA TURIZEM 18.584,00 

ŠIPK - Spoznavanje sevniške kulture in 
kulinarike s kolesom 

FAKULTETA ZA TURIZEM 15.704,00 

Otroci kot CPR ambasadorji - prenos 
znanja oživljanja do populacije 

FAKULTETA ZA 
ZDRAVSTVENE VEDE 

17.144,00 

Vpliv tehnik sproščanja na raven stresa 
in zadovoljstvo z življenjem študentov 

FAKULTETA ZA 
ZDRAVSTVENE VEDE 

14.264,00 

 

Svetlobna onesnaženost na območju 
Pohorja z didaktičnimi aplikacijami 

FILOZOFSKA FAKULTETA 17.144,00 

VPMed: razvoj s tehnologijo podprtega 
učenja za učenje interprofesionalnega 

sodelovanja 
FILOZOFSKA FAKULTETA 18.584,00 

Paraplegiki in družbeno okolje FILOZOFSKA FAKULTETA 18.584,00 

Človeško telo - stroj, ki se lahko pokvari MEDICINSKA FAKULTETA 18.584,00 

Pomen biooznačevalcev za prognozo 
kliničnega poteka in zasevanja pri 

bolnikih s trojno negativnim rakom 
dojke 

MEDICINSKA FAKULTETA 18.584,00 

Razvoj programa za podporo otrokom 
beguncem pri vključevanju v socialno 

okolje 
PEDAGOŠKA FAKULTETA 18.584,00 
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11. Strokovna komisija predlaga naslednje prejemnike sredstev za prijavitelja Univerza v Novi 

Gorici: 

 

Naziv projekta Visokošolski zavod 
Odobrena sredstva v 

EUR 

Digitalizacija kulturne dediščine 
aleksandrink 

FAKULTETA ZA 
HUMANISTIKO 

18.584,00 

Okoljsko ozaveščanje otrok z doživetji v 
naravi  

 

FAKULTETA ZA 

ZNANOSTI O 

OKOLJU  

18.584,00 

 

12. Strokovna komisija predlaga naslednje prejemnike sredstev za prijavitelja Visoka šola za 

storitve v Ljubljani:  

Naziv projekta Visokošolski zavod 
Odobrena sredstva v 

EUR 

Vrednotenje sestave in kakovosti 
predpakiranih živil v Sloveniji 

VISOKA ŠOLA ZA 

STORITVE V 

LJUBLJANI, 

samostojni 

visokošolski zavod 

18.584,00 

 

 

 
 

»Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, in Evropska unija iz 
Evropskega socialnega sklada« 


