
 

 

Rezultati javnega razpisa 
»Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju –  

Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020« - tretje odpiranje  
(študijsko leto 2019/2020) 

 
 
Javni razpis »Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – 
Po kreativni poti do znanja 2017-2020«, ki je bil 1. 12. 2017 objavljen v Uradnem listu RS, št. 68/17 in 
se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-
2020 kot neposredna potrditev 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. Dne 15. 12. 2017 so bile v Uradnem listu RS, št. 72/17 objavljene prve 
spremembe, dne 28. 9. 2018 v Uradnem listu RS, št. 64/18 druge in dne 20. 9. 2019 v Uradnem listu 
RS, št. 57/19 zadnje.    
 
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 3. odpiranja javnega razpisa pravočasno prejel 18 vlog oz. 162 projektov v skupni 
vrednosti 2.787.516,00 EUR, ki jih je pregledala in ocenila strokovna komisija. 
 
 
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev v okviru 3. odpiranja javnega razpisa znaša največ do 
1.778.241,60 EUR za proračunsko leto 2020, pri čemer je vrednost sofinanciranja naslednja: 
 
 

    - predvidena sredstva 1.778.241,60 €   

    - odobrena sredstva 1.773.472,00 €   

    - ostanek 4.769,60 €   

    - skupaj izbranih 103 projektov    

    Skupen znesek podeljenih sredstev: 1.773.472,00 €   
        

 
Skladno z zgoraj navedenim je bila v okviru 3. odpiranja javnega razpisa prijaviteljem odobrena 
naslednja višina sredstev: 
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1. B2 Visoka šola za poslovne vede, zavod:  

 

Naziv projekta Visokošolski zavod Odobrena 
sredstva v EUR 

Mlečni izdelki po meri otrok B2 Visoka šola za poslovne vede, zavod 9.305,00 

 
 

2. Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu: 
 

Naziv projekta Visokošolski zavod Odobrena 
sredstva v EUR 

Medgeneracijsko učenje z robotki in 
osnovnim programiranjem 

Fakulteta za organizacijske študije v 
Novem mestu 

10.801,00 

 
 

3. Alma Mater Europaea - Akademija za ples, samostojni visokošolski zavod: 
 

Naziv projekta Visokošolski zavod Odobrena 
sredstva v EUR 

Umetnost reza in spajanja - sodobni 
ples skozi oko kamere 

Alma Mater Europaea - Akademija za 
ples, samostojni visokošolski zavod 

11.305,00 

 
 

4. Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin: 
 

Naziv projekta Visokošolski zavod Odobrena 
sredstva v EUR 

Spodbujanje aktivnosti pri osebah z 
demenco v domu starejših občanov - 

Dom Viharnik 

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin 13.835,00 

 
 

5. Visoka šola za varstvo okolja, Velenje: 
 

Naziv projekta Visokošolski zavod Odobrena 
sredstva v EUR 

SAMOPOSTREŽNI TOČILNI PRODAJNI 
AVTOMAT 

Visoka šola za varstvo okolja 15.185,00 
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6. UNIVERZA V NOVI GORICI Mednarodno ime: University of Nova Gorica: 
 

Naziv projekta Visokošolski zavod Odobrena 
sredstva v EUR 

Pridobivanje surovin za kmetijstvo in 
industrijo iz odpadka cementne 

industrije 

Fakulteta za znanosti o okolju 15.475,00 

 
 

7. Univerza v Novem mestu Fakulteta za ekonomijo in informatiko: 
 

Naziv projekta Visokošolski zavod Odobrena 
sredstva v EUR 

Lovilne mreže odpadkov – nova 
poslovna priložnost za čistejše 

vodotoke 

Univerza v Novem mestu Fakulteta za 
ekonomijo in informatiko 

15.475,00 

 
 

8. Visoka šola za storitve v Ljubljani: 
 

Naziv projekta Visokošolski zavod Odobrena 
sredstva v EUR 

Strokovne osnove za uveljavljanje 
zgodovinskih fotografskih tehnik v 

komercialni fotografiji 

Visoka šola za storitve v Ljubljani 17.025,00 

 
 

9. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici: 
 

Naziv projekta Visokošolski zavod Odobrena 
sredstva v EUR 

Občutek varnosti v starosti Fakulteta za uporabne družbene študije 
v Novi Gorici 

18.915,00 

 
 

10. Alma Mater Europaea - Evropski center, Maribor: 
 

Naziv projekta Visokošolski zavod Odobrena 
sredstva v EUR 

Informacijska tehnologija za preventivo 
pred  gibalno-kognitivnim upadom 

Alma Mater Europaea - Evropski center, 
Maribor 

18.915,00 
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11. Fakulteta za dizajn, samostojni visokošolski zavod, pridružena članica Univerze na 
Primorskem: 
 

Naziv projekta Visokošolski zavod Odobrena 
sredstva v EUR 

Kuhinja prilagojena potrebam starejših Fakulteta za dizajn, samostojni 
visokošolski zavod, pridružena članica 

Univerze na Primorskem 

20.625,00 

 
 

12. UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE: 
 

Naziv projekta Visokošolski zavod Odobrena 
sredstva v EUR 

Funkcionalnost in Okoljska Ustreznost 
SIstemov zapiranJA vrat 

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in 
informacijske tehnologije 

17.025,00 

Okarakterizacija smilja in proučevanje 
učinkov produktov smilja na oksidativni 

stres in vnetje 

Fakulteta za vede o zdravju 15.299,00 

Pripovedovalne strategije med 
inovacijo in pedagoško prakso 

Pedagoška fakulteta 16.865,00 

TRIKLINIJ - Rimska kulinarika kot novi 
turistični produkt 

Fakulteta za humanistične študije 15.475,00 

Impaktizacija kot trajnostni način 
inoviranja turističnih proizvodov 

Fakulteta za turistične študije - Turistica 20.497,00 

Integralno dihanje za spodbujanje 
vzorcev zdravega življenjskega sloga 

Fakulteta za vede o zdravju 17.051,00 

Idejni koncept za turistično popestritev 
bernardinske promenade med 

Portorožem in Piranom 

Fakulteta za turistične študije - Turistica 18.819,00 

Pomoč in informiranje o fibromialgiji Fakulteta za matematiko, naravoslovje in 
informacijske tehnologije 

20.785,00 

Razvoj in validacija mobilnega 
merilnega sistema za mišično 

zmogljivost kolka 

Fakulteta za vede o zdravju 13.515,00 

Z drevesi v Kopru Fakulteta za matematiko, naravoslovje in 
informacijske tehnologije 

20.465,00 
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13. Univerza v Mariboru: 
 

Naziv projekta Visokošolski zavod Odobrena 
sredstva v EUR 

Strateška nabava kot vir inovativnosti 
in trajnostnosti proizvodnega podjetja 

Ekonomsko-poslovna fakulteta 19.075,00 

Interdisciplinarni razvoj rešitev za 
podporo načrtovanja izvedbe in 

implementacije digitalne 
transformacije podjetij 

Ekonomsko-poslovna fakulteta 17.275,00 

Avtomatizacija digitalnega marketinga 
za samopostrežne informacijske rešitve 

v oblaku 

Fakulteta za elektrotehniko, 
računalništvo in informatiko 

15.475,00 

Uporabniška in energijska vrednost 
odpadkov rumenega in črnega 

zabojnika 

Fakulteta za energetiko 15.475,00 

Degradacijski procesi pri sončnih 
elektrarnah 

Fakulteta za energetiko 15.475,00 

Optimizacija sončnih elektrarn v 
kombinaciji s toplotno črpalko 

Fakulteta za energetiko 15.315,00 

Integracija tehnologij industrije 4.0 za 
avtomatizacijo spremljanja procesa 

gradnje 

Fakulteta za gradbeništvo, prometno 
inženirstvo in arhitekturo 

19.235,00 

Sistemska ureditev mirujočega prometa 
v Slovenskih Konjicah 

Fakulteta za gradbeništvo, prometno 
inženirstvo in arhitekturo 

20.625,00 

Umestitev večfunkcionalnega 
semaforja v okolje pametnega mesta 

Fakulteta za gradbeništvo, prometno 
inženirstvo in arhitekturo 

18.825,00 

INTERDISCIPLINARNI PRISTOP K IDEJNI 
ZASNOVI MUZEJA INDUSTRIJSKE 

DEDIŠČINE MARIBORA- PODZEMNI 
ROVI TEZNO 

Fakulteta za gradbeništvo, prometno 
inženirstvo in arhitekturo 

20.785,00 

Določanje kinetičnih parametrov 
reakcije apnenčeve moke z razredčeno 

klorovodikovo kislino 

Fakulteta za kemijo in kemijsko 
tehnologijo 

13.515,00 

Inovativni materiali iz akrilatnih 
monomerov za dentalne aplikacije 

Fakulteta za kemijo in kemijsko 
tehnologijo 

15.315,00 

Vpliv vrste steklene embalaže na 
obstojnost kozmetičnih izdelkov 

Fakulteta za kemijo in kemijsko 
tehnologijo 

15.475,00 

Ocena primernosti sort sladkorne pese 
za pridelavo v Sloveniji z uporabo 

večkriterijske analize 

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske 
vede 

19.235,00 
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Načrtovanje in izdelava RTK GPS 
navigacijskega sistema namenjenega za 

uporabo v trajnih nasadih 

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske 
vede 

11.715,00 

Navzkrižno trženje v gostinstvu - korak 
k inovativni ponudbi turistične 
destinacije Lovrenc na Pohorju 

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske 
vede 

19.235,00 

Kazalci krožnega gospodarstva v 
pristaniščih 

Fakulteta za logistiko 18.665,00 

Lokalno pridelana hrana za večje 
zdravje prebivalstva 

Fakulteta za logistiko 17.025,00 

Preučevanje in razvoj pametnega 
tekstilnega izdelka 

Fakulteta za naravoslovje in matematiko 15.315,00 

Identifikacija vrzeli in razvojne 
smernice programa usposabljanja 

udeležencev ACC s področja 
organizacije in managementa 

Fakulteta za organizacijske vede 17.275,00 

Konceptna zasnova mobilne hišice s 
pomično streho 

Fakulteta za strojništvo 20.625,00 

Projektiranje naprave za samodejno 
pakiranje papirnatih vrečk 

Fakulteta za strojništvo 19.075,00 

Razvoj pametnih športnih nogavic Fakulteta za strojništvo 20.625,00 

Avtonomno dirkalno vozilo Formula 
Student 

Fakulteta za strojništvo 19.075,00 

Detektivska dejavnost in  upravičenost 
nadzorovanja zaposlenih 

Fakulteta za varnostne vede 17.025,00 

Fizikalne obremenitve in posledice 
prisilne drže pri poklicnih glasbenikih v 

orkestru 

Fakulteta za zdravstvene vede 20.625,00 

Koristni mikroorganizmi in 
fermentirana živila - Poznavanje in vpliv 

na zdravje 

Fakulteta za zdravstvene vede 13.865,00 

Priprava usposabljanja za razvoj 
vodstvenih in medosebnih kompetenc 

Filozofska fakulteta 19.075,00 

Model dejavnikov uživanja in nakupa 
zdrave in ekološke prehrane v Sloveniji 

Filozofska fakulteta 19.235,00 

Digitalni vodnik Filozofska fakulteta 15.225,00 

(Bio)funkcionalizacija površin PVC 
materialov za razvoj katetrov 

Medicinska fakulteta 19.235,00 
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Napredni napovedni modeli na osnovi 
genomskih in drugih molekularnih 

podatkov za diagnosticiranje in 
spremljanje kroničnih imunskih bolezni 

Medicinska fakulteta 19.075,00 

Računalniško vmesniško orodje za 
modeliranje delovanja človeškega 

telesa v zdravju in bolezni 

Medicinska fakulteta 19.235,00 

Pravne in sistemske dileme vročanja 
glede na urejenost naslovov za 

vročanje v javnih evidencah in na 
terenu 

Pravna fakulteta 15.345,00 

 
 

14. Univerza v Ljubljani: 
 

Naziv projekta Visokošolski zavod Odobrena 
sredstva v EUR 

Poslovni predstavitveni filmi za Filmski 
studio Viba film Ljubljana 

Akademija za gledališče, radio, film in 
televizijo 15.820,00 

Umetniška dela na spletu in avtorsko 
pravo 

Akademija za likovno umetnost in 
oblikovanje 17.025,00 

Možnosti ponovne uporabe odrabljene 
kamene volne 

Biotehniška fakulteta 
8.215,00 

ŠOLA SOLINARSTVA Biotehniška fakulteta 
11.788,00 

Priprava medenega sirupa iz čebeljih 
pridelkov in rastlinskih izvlečkov 

Biotehniška fakulteta 
12.305,00 

Uporaba plazma tehnologije v panogi 
lesarstva: razvoj novega poslovnega 

modela 

Ekonomska fakulteta 
19.235,00 

To bo MOJ DOM Fakulteta za arhitekturo 
20.785,00 

Prižgimo pravo luč Fakulteta za arhitekturo 
19.235,00 

Transdisciplinarna preiskava  
bioremediacijskih praks pri reševanju 
problema kontaminiranih območij v 

Sloveniji 

Fakulteta za družbene vede 

19.075,00 

Spremljanje lege, gibanja in 
karakterističnih kretenj uporabnika 

multimedijske storitve z 
visokofrekvenčnimi radijskimi signali 

Fakulteta za elektrotehniko 

20.785,00 
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Uporabniška izkušnja pri upravljanju 
pametnega doma z inteligentnimi 

tipkami 

Fakulteta za elektrotehniko 
19.075,00 

Uvedba Testiranja na Mestu Oskrbe in 
SamoTestiranja v lekarne 

Fakulteta za farmacijo 
17.185,00 

Razvoj algoritmov za prepoznavanje 
motilcev endokrinega sistema v okviru 

toksikološke ocene snovi 

Fakulteta za farmacijo 
13.675,00 

Povečanje poplavne varnosti obalnega 
območja Piran zaradi globalnih 

klimatskih sprememb 

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 
20.545,00 

Razvoj in uporaba ekstraktov glive 
Cordyceps militaris 

Fakulteta za kemijo in kemijsko 
tehnologijo 19.235,00 

Protimikrobna sredstva na osnovi 
aktivnega kisika 

Fakulteta za kemijo in kemijsko 
tehnologijo 19.235,00 

Od betakarotena do zeaksantina: 
bakterije kot zelene tovarne 

antioksidantov 

Fakulteta za kemijo in kemijsko 
tehnologijo 12.305,00 

Razgradnja mikro-onesnažil v vodi, 
obogateni z ultrafinimi mehurčki ozona, 

in vpliv prisotnosti fotokatalizatorja 
TiO2 na hitrost razgradnje 

Fakulteta za kemijo in kemijsko 
tehnologijo 13.675,00 

Podporno okolje za digitalno 
mikroskopijo patoloških vzorcev 

Fakulteta za matematiko in fiziko 
19.235,00 

Fotogrametrija in kalibracija kamer v 
3D prostoru 

Fakulteta za matematiko in fiziko 
17.025,00 

Podatkovna analitika in uporaba 
umetne inteligence na finančnih in 

regulatornih podatkih 

Fakulteta za matematiko in fiziko 
17.275,00 

Mobilni operacijski sistem za 
industrijsko uporabo 

Fakulteta za računalništvo in informatiko 
20.785,00 

Distribuirana digitalna platforma za 
mreženje potovalnih skupin s skupnimi 

interesi z uporabo tehnologije 
mikrostoritev 

Fakulteta za računalništvo in informatiko 

19.075,00 

Računalniški sistem za prepoznavanje 
disleksije 

Fakulteta za računalništvo in informatiko 
15.235,00 

Demenca med generacijami za večjo 
kakovost življenja 

Fakulteta za socialno delo 
20.625,00 

Prenos znanja v socialnem zavodu Fakulteta za socialno delo 
20.625,00 
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Napredni proizvodni sistem na osnovi 
distribuiranega vodenja 

Fakulteta za strojništvo 
20.785,00 

Opazovalna podnica čebeljega panja Fakulteta za strojništvo 
13.835,00 

Vadba z video podprto tehnologijo pri 
starejših osebah 

Fakulteta za šport 
20.785,00 

Raziskovanje problema starizma in 
poslovnih priložnosti pri novih 

medicinskih tehnologijah, ki izboljšujejo 
zdravje in dolgoživost starejših ljudi 

Filozofska fakulteta 

13.675,00 

Turistični sprehodi po mestnem 
območju Ljubljane 

Filozofska fakulteta 
13.675,00 

Digitalna Levstikova arkada: Aleja 
nagrajencev 

Filozofska fakulteta 
20.625,00 

Uporaba Savvy EKG za registracijo 
avtonomne disfunkcije pri možganski 

kapi 

Medicinska fakulteta 
18.915,00 

Vzpostavitev informacijskega sistema 
za vodenje knjižnice oligonukleotidnih 

začetnikov 

Medicinska fakulteta 
17.435,00 

Razvoj aplikacije o cepljenju Medicinska fakulteta 
17.302,00 

Interaktivni urbani prostor Naravoslovnotehniška fakulteta 
17.185,00 

Sestava in geometrija delcev prahu v 
zobotehničnih laboratorijih 

Naravoslovnotehniška fakulteta 
19.235,00 

Je oprano perilo res čisto? Naravoslovnotehniška fakulteta 
19.235,00 

Odkrivanje zelenih doživetij s pomočjo 
tematsko orientacijskih poti 

Pedagoška fakulteta 
15.475,00 

Medpredmetno povezovanje 
matematike in likovne umetnosti - 

matematična slikanica 

Pedagoška fakulteta 
19.075,00 

UPORABA IKT PRI RAZVOJU RISARSKIH 
KOMPETENC V RAZLIČNIH 

IZOBRAŽEVALNIH OKOLJIH – E-ATELJE 

Pedagoška fakulteta 
19.075,00 

Pravna in ekonomska analiza izgradnje 
visokonapetostne enosmerne povezave 

med Slovenijo in Italijo 

Pravna fakulteta 
18.915,00 
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Ugotavljanje in sanacija okoljske škode 
po pravilih nacionalnega, evropskega in 

mednarodnega prava 

Pravna fakulteta 
13.545,00 

Razvoj in raziskovanje psihoterapevtske 
obravnave za družine oseb preživelih 

nenadni srčni zastoj 

Teološka fakulteta 
17.765,00 

Priročnik za zdravje in dobro počutje 
psov brahicefaličnih pasem 

Veterinarska fakulteta 
18.985,00 

Odprtokodni sistem za zajem in 
obdelavo medicinskih slik iz 

ultrazvočnih diagnostičnih naprav po 
DICOM standardu 

Zdravstvena fakulteta 

15.635,00 

Razvoj in preizkušanje iger v navidezni 
resničnosti za vadbo ravnotežja in 

njegovo ocenjevanje 

Zdravstvena fakulteta 
19.235,00 

DEficit JAjocid Zdravstvena fakulteta 
13.675,00 

 
 
 

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

 
 
 


