Povzetek projekta Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020
za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020
1. odpiranje
za namen objave in predstavitve na spletni strani sklada
1. Polni naslov projekta: Optimalno delovanje zavoda Neptun
•

V katero področje na prvi klasifikacijski ravni KLASIUS-P-16 se uvršča projekt glede
na vsebinsko zasnovo (neustrezno področje izbrišite):

0 – Osnovne in splošne izobraževalne aktivnosti/izidi
1 - Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev
2 - Umetnost in humanistika
3 – Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost
4 – Poslovne in upravne vede, pravo
5 – Naravoslovje, matematika in statistika
6 – Informacijske in komunikacijske tehnologije, (IKT) tehnika
7 – Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
8 - Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo
9 – Zdravstvo in socialna varnost
10 – Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve
11 - Neopredeljeno po širokem področju
2. V sodelovanju z: (navede se univerza oz. samostojni visokošolski zavod, ki je prijavil
projekt in članica, ki je nosilka projekta ter partner/ja – podjetje/ji oz. organizacija, ki je/sta bilo/i
vključeno/i v projekt)
B2 Visoka šola za poslovne vede, zavod, Tržaška 42, 1000 Ljubljana – prijavitelj
NEPTUN INT., Zavod za pomorstvo Koper, Šolska ulica 37, 6000 Koper – Partner 1

3. Besedilo:
• Opredelite problem, ki se je razreševal tekom izvajanja projekta
Zavod Neptun Int., zavod za pomorstvo je s tem projektom želel izboljšati svoje delovanje v javnem
interesu na področjih pomorstva. Predvideno je bilo, da študentje pregledajo in predlagajo
izboljšanja poslovanja tako, da se izdela spletna stran, izdelajo vzorci dopisov, izdelajo nekateri
pravilniki poslovanja, izdela lista za stike z javnostjo ter uredi status organizacije v javnem interesu.
Na področju pomorske slovenščine, se zbira material za bodoče razprave, katere bo zavod
organiziral v prihodnje. Tako se v okviru projekta zbira terminologija z vidika gradnje ladij, turistične
terminologije ter jezikoslovnih izhodišč. Ker zanimanje za pomorske poklice pada, je ena študentka
raziskovala možnosti za promocijo poklicev. En študent pa je delal na raziskavi napak ladijskih
kompasov. Končni rezultat in željeni cilj projekta je bil boljše poslovanje zavoda, pridobljeno znanje
pa bo koristilo tudi študentom, posebej če bodo po študiju delovali v kakšnem zavodu in bodo z
znanjem s tega projekta bolj usposobljeni prevzemati delovne naloge in vodstvene funkcije pri
poslovnem in tehnološkem razvoju različnih gospodarskih in drugih organizacij. Enako velja tudi za
študente pomorskih in ostalih ved.
• Opišite potek reševanja problema oz. kratek povzetek projekta
Glavna aktivnost projekta je bila ureditev poslovanja zavoda. Pri tem imamo v vidu interdisciplinarno
kombinacijo sodobnih poslovnih in pravnih znanj in znanj s področja informatike. Tako je Študentka

1 delala na pravni ureditvi poslovanja zavoda. Njena naloga je bil vpis v javne evidence delovanja v
javnem interesu (pridobitev statusa NVO). Nadalje je izdelala vzorce pravilnikov pomembnih za
poslovanje. Študentka 2 je delala na ureditvi tekočega poslovanja. Pri tem je izdelala vzorce
(template) dopisov, logotip (glava dokumentov) ter osnutek predstavitvenega plakata. Študent 3 je
izdelal spletno stran.
V drugem sklopu projekta so bile angažirane 3 študentke pri trenutno najpomembnejši aktivnosti
zavoda in sicer na temo »Pomorska slovenščina«. Študentke so zbirale spoznanja z delavnic, ki jih
je zavod že organiziral in pripravile izhodišča za naprej. Tukaj so sodelovale Študentka 5 za
pomorski del, Študentka 4 za jezikovni del in Študentka 6, ki je delala na turističnem izrazoslovju.
Ta študentka je obenem delala tudi na promociji dogodkov.
V tretjem sklopu so študentje pomagali pri ostalih aktivnostih zavoda. Tako je Študent 8 delal na
ugotavljanju napak ladijskih kompasov, Študentka 7 na promociji pomorskih poklicev in Študentka 9
na odnosih z javnostjo (seznam novinarjev, medijev…), in iskanjem razpisov.

• Navedite in opišite rezultate projekta ter njihov doprinos k družbeni koristnosti
Skupen rezultat je viden v obliki učinkov delovanja zavoda Neptun, ki dela v javno korist. Tako je
Študentka 1 začela s postopkom vpisa v register nevladnih organizacij, kar naj bi zavod pridobil do
konca leta 2019. Obenem je izdelala nekaj splošnih pravnih aktov, ki jih bo zavod potreboval.
Študentka 2 je pripravila logotip zavoda in izdelala tipske dopise, ki jih bo zavod koristil. Študent 3 je
izdelal osnutek spletne strani ter podal navodila za aktivacijo. Spletna stran bo delovala, ko bo
zavod pridobil domeno in računalnik za gostovanje. Rezultat dela Študentk 4, 5 in 6 je razviden iz
zbranega dela "Pomorska slovenščina" in bo v pomoč pri bodočih delavnicah. Rezultati Študentke 7
so zbrani v njeni predstavitvi na delavnici in bodo podani naprej. Delo Študenta 8 je razvidno v 50tih opravljenih meritvah. Zbrani material bo v pomoč pri nadaljnjih aktivnostih zavoda. Zbrani
seznami medijev in možnih razpisov pa bodo v pomoč pri nadaljnji promociji zavoda.

4. Priloge:
•

Slikovno gradivo: Priložite vsaj dve sliki npr. sliko končnega produkta, sliko študentov
pri delu na projektu, sliko s sestankov ipd. Pri pošiljanju slik bodite pozorni, v kolikor
gre za končni produkt, da bo zadoščeno zahtevam glede informiranja in obveščanja
(ustrezni logotipi itd.) .
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