
 

  

 
Rezultati javnega razpisa  

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

(študijsko leto 2018/2019) 
 
 
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, v delu spremenil ter objavil v Uradnem listu RS, št. 72/2017 in v delu spremenil ter objavil v 
Uradnem listu RS št. 64/2018, 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 2. odpiranja javnega razpisa pravočasno prejel 18 vlog v skupni vrednosti 
2.787.486,00 EUR, ki jih je pregledala in ocenila strokovna komisija. 
 
 
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev v okviru 2. odpiranja javnega razpisa znaša največ do 
2.259.848,70 EUR za proračunsko leto 2019, pri čemer je vrednost sofinanciranja naslednja: 
 
 

    - predvidena sredstva 2.259.848,70 €   

    - odobrena sredstva 2.259.700,00 €   

    - ostanek 148,70 €   

    - skupaj izbranih 133 projektov 
 

  

    Skupen znesek podeljenih sredstev: 2.259.700,00 €   
        

 
 
 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. MLC Fakulteta Fakulteta za management in pravo Ljubljana: 
 

Naziv projekta Visokošolski zavod Odobrena 
sredstva v EUR 

Pravno poznavanje javnega naročanja v 
zdravstvu 

MLC Fakulteta za management in pravo 
Ljubljana 

                    
11.715,00  

 
 

2. Fakulteta za komercialne in poslovne vede: 
 

Naziv projekta Visokošolski zavod Odobrena 
sredstva v EUR 

Model za spremljanje zadovoljstva 
strank odvetniške pisarne 

Fakulteta za komercialne in poslovne 
vede 

                    
13.675,00  

 
 

3. FAKULTETA ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO: 
 

Naziv projekta Visokošolski zavod Odobrena 
sredstva v EUR 

Preverjanje ustreznosti lastne 
metodologije testiranja uporabljivosti 

izdelka 

Fakulteta za industrijski inženiring Novo 
mesto 

                    
13.905,00  

 
 

4. Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto: 
 

Naziv projekta Visokošolski zavod Odobrena 
sredstva v EUR 

Inovativni pristopi pri razvoju 
turističnih proizvodov 

Visoka šola za upravljanje podeželja Grm 
Novo mesto 

                    
17.115,00  

 
 

5. Fakulteta za medije : 
 

Naziv projekta Visokošolski zavod Odobrena 
sredstva v EUR 

Priprava celostne produkcijsko-
distribucijske strategije novih 

slovenskih filmov na tujih filmskih 
festivalih 

Fakulteta za medije                       
8.225,00  
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Kreiranje nove zgodbe za tranformacijo 
industrijske rabe rjavega premoga v 
namene turističnega razvoja Zasavja 

Fakulteta za medije                       
9.585,00  

 
 

6. UNIVERZA V NOVEM MESTU FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO: 
 

Naziv projekta Visokošolski zavod Odobrena 
sredstva v EUR 

Numerična in eksperimentalna 
optimizacija mikro vetrne turbine 

Univerza v Novem mestu Fakulteta za 
strojništvo 

                      
9.294,00  

Uporaba sodelujočih robotov v tovarni 
prihodnosti 

Univerza v Novem mestu Fakulteta za 
strojništvo 

                      
9.585,00  

 
 

7. ALMA MATER EUROPAEA-Evropski center, Maribor: 
 

Naziv projekta Visokošolski zavod Odobrena 
sredstva v EUR 

Senzorna integracija in njen vpliv na 
motorični razvoj, vedenje in učenje 

otroka v 1. triadi šole 

Alma Mater Europaea - Evropski center, 
Maribor 

                    
18.915,00  

 
 

8. UNIVERZA V NOVEM MESTU FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE: 
 

Naziv projekta Visokošolski zavod Odobrena 
sredstva v EUR 

Promocija dediščine in zdravega 
življenjskega sloga 

Univerza v Novem mestu Fakulteta za 
zdravstvene vede 

                    
19.235,00  

 
 

9. UNIVERZA V NOVEM MESTU FAKULTETA ZA EKONOMIJO IN INFORMATIKO: 
 

Naziv projekta Visokošolski zavod 
Odobrena 
sredstva v 

EUR 

Ekonomika investicije v ponikalno 
komoro 

Univerza v Novem mestu Fakulteta za 
ekonomijo in informatiko 

                    
13.675,00  

Trajnostni razvoj pametnih mest  Univerza v Novem mestu Fakulteta za 
ekonomijo in informatiko 

                    
13.515,00  
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10. MEDNARODNA PODIPLOMSKA ŠOLA JOŽEFA STEFANA: 
 

Naziv projekta Visokošolski zavod Odobrena 
sredstva v EUR 

Razvoj Ekspertnega Sistema za Podporo 
Odločanja pri izbiri izobraževanj 

Mednarodna podiplomska šola Jožefa 
Stefana 

                    
20.625,00  

Funkcionalni dodatki v hrani in krmi: 
Antioksidacijski Potencial in Izvor  

Mednarodna podiplomska šola Jožefa 
Stefana 

                    
13.250,00  

 
 

11. UNIVERZA V NOVI GORICI Mednarodno ime: University of Nova Gorica: 
 

Naziv projekta Visokošolski zavod Odobrena 
sredstva v EUR 

Grozdne peške - vir onesnaženja in 
poslovna priložnost Fakulteta za humanistiko                     

18.995,00  

ISKANJE MOŽNOSTI UPORABE 
STRANSKEGA PROIZVODA CEMENTNE 

INDUSTRIJE Z VISOKO VSEBNOSTJO 
SOLI 

Fakulteta za znanosti o okolju                     
15.770,00  

 
 

12. FAKULTETA ZA DIZAJN, samostojni visokošolski zavod, pridružena članica Univerze na 
Primorskem: 
 

Naziv projekta Visokošolski zavod Odobrena 
sredstva v EUR 

Družabne igre za ljudi z demenco 
Fakulteta za dizajn, samostojni 

visokošolski zavod, pridružena članica 
Univerze na Primorskem 

                    
19.075,00  

Oblikovanje uniformiranih oblačil za 
Grand hotel Bernardin 

Fakulteta za dizajn, samostojni 
visokošolski zavod, pridružena članica 

Univerze na Primorskem 

                    
17.025,00  

 
 

13. VISOKA ŠOLA ZA STORITVE V LJUBLJANI, samostojni visokošolski zavod: 
 

Naziv projekta Visokošolski zavod Odobrena 
sredstva v EUR 

Razvoj in vzpostavitev knjižnice 
kreativnih materialov za namen 

spletnega komuniciranja na področju 
kozmetike 

Visoka šola za storitve v Ljubljani                     
20.465,00  
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Razvoj baze vizualnih materialov za 
namen celovitega komuniciranja in 

promocije fotografije 
Visoka šola za storitve v Ljubljani                     

20.465,00  

 
 

14. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici: 
 

Naziv projekta Visokošolski zavod Odobrena 
sredstva v EUR 

Otresi stres - s tehniko TRE do manj 
stresa 

Fakulteta za uporabne družbene študije 
v Novi Gorici 

                    
19.690,00  

Ribolovni turizem v Sloveniji na rekah in 
jezerih: Postavitev temeljev za razvoj 

ribolovnega turizma v Zahodni Sloveniji 
na rekah in jezerih 

Fakulteta za uporabne družbene študije 
v Novi Gorici 

                    
18.665,00  

Mobilna aplikacija za otroke ločenih 
staršev 

Fakulteta za uporabne družbene študije 
v Novi Gorici 

                    
16.865,00  

 
 

15. UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE : 
 

Naziv projekta Visokošolski zavod Odobrena 
sredstva v EUR 

Učinkovitost preventivnih aktivnosti pri 
osebah s kognitivnim upadom in 

demenco  

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in 
informacijske tehnologije 

                    
20.785,00  

Vključevanje mladih v reševanje 
problema urejenosti okolja v soseskah 

Prisoje in Markovec 

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in 
informacijske tehnologije 

                    
16.920,00  

Urbani ribnik z akvaponiko - inovativno 
naravovarstvo, samooskrba in 
pripomoček delovne terapije v 

domovih za ostarele 

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in 
informacijske tehnologije 

                    
10.665,00  

Razvoj aplikacije za zbiranje 
odsluženega lesa  

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in 
informacijske tehnologije 

                    
17.025,00  

IoT PAMETNO STRANIŠČE KAKIS Fakulteta za matematiko, naravoslovje in 
informacijske tehnologije 

                    
20.545,00  

Razvoj in testiranje sladoleda z 
dodatkom probiotičnih  mikrobnih 

kultur 
Fakulteta za vede o zdravju                     

17.115,00  
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16. UNIVERZA V MARIBORU: 
 

Naziv projekta Visokošolski zavod Odobrena 
sredstva v EUR 

Nasledstvo družinskega podjetja Ekonomsko-poslovna fakulteta                     
13.675,00  

Interdisciplinarni razvoj inovativnih 
rešitev za učinkovito upravljanje 

dokumentov in poslovnih procesov v 
podjetjih 

Ekonomsko-poslovna fakulteta                     
15.475,00  

Izdelava učnih in turističnih poti po 
pokopališčih Pobrežje in Dobrava v 

Mariboru 
Ekonomsko-poslovna fakulteta                     

19.235,00  

Izboljšanje medfazne kontrole 
kakovosti v podjetju AKZ Tehnik Ekonomsko-poslovna fakulteta                     

11.025,00  

Vzpostavitev in izvajanje politike 
zasebnosti v podjetju Ekonomsko-poslovna fakulteta                     

13.675,00  

Vpliv vodenja tehničnega dolga na 
projektih agilnega razvoja spletnih 

informacijskih rešitev 

Fakulteta za elektrotehniko, 
računalništvo in informatiko 

                    
17.275,00  

Optimizacija tehnologije 3D tiska 
anizotropnih plastomagnetov 

Fakulteta za elektrotehniko, 
računalništvo in informatiko 

                    
18.825,00  

Programska oprema za določitev ocene 
tveganja varovanja objekta Fakulteta za energetiko                     

20.625,00  

Študija izvedljivosti in razvoj vetrne 
turbine za zaščito pred spomladansko 

pozebo 
Fakulteta za energetiko                     

19.075,00  

Uporaba nevronskega omrežja za 
napovedovanje sončnega sevanja Fakulteta za energetiko                     

17.025,00  

Celovite prostorske zasnove 
dolgoročnega razvoja rekreativno-
turistične infrastrukture za Občino 

Slovenske Konjice 

Fakulteta za gradbeništvo, prometno 
inženirstvo in arhitekturo 

                    
20.785,00  

Motivacijski ukrepi za dvig bivalnega 
ugodja v delovnem okolju  

Fakulteta za gradbeništvo, prometno 
inženirstvo in arhitekturo 

                    
20.785,00  

Analiza podatkov o obdelovanih 
površinah s pomočjo daljinskega 

zaznavanja  

Fakulteta za gradbeništvo, prometno 
inženirstvo in arhitekturo 

                    
19.235,00  

Študija pretvorbe sirotke v fermentiran 
probiotični napitek - sinteza in 

modeliranje 

Fakulteta za kemijo in kemijsko 
tehnologijo 

                    
15.475,00  
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Antimikrobna učinkovitost 
modificiranih polimernih materialov 

Fakulteta za kemijo in kemijsko 
tehnologijo 

                    
15.475,00  

Polimerni nosilci za imobilizacijo 
bioligandov 

Fakulteta za kemijo in kemijsko 
tehnologijo 

                    
10.865,00  

PRIPRAVA IN KARAKTERIZACIJA 
MATERIALOV V POSTOPKU 

PRIDOBIVANJA IN UPORABE ALUMINIJA 
IN NJEGOVIH SPOJIN 

Fakulteta za kemijo in kemijsko 
tehnologijo 

                    
13.835,00  

"We explain"- potencial uporabe 
razlagalnih videov v logistiki in turizmu Fakulteta za logistiko                     

15.475,00  

Proučevanje senzoričnih tekstilij z 
vidika merilnih instrumentov Fakulteta za naravoslovje in matematiko                     

15.315,00  

Celostna konceptualna in idejna 
zasnova spletne strani Zaposlitvenega 

centra Korak 
Fakulteta za organizacijske vede                     

19.075,00  

Pospeševalnik informacij o 
zaposlitvenih možnostih II. Fakulteta za organizacijske vede                     

19.139,00  

Razvoj in implementacija sistema za 
podporo študentskim kontrolorjem pri 
nadzoru koriščenja subvencioniranih 

bonov za prehrano 

Fakulteta za organizacijske vede                       
8.055,00  

Pametno oblačilo za toplotno zaščito 
spodnjih okončin uporabnikov 

invalidskega vozička 
Fakulteta za strojništvo                     

20.625,00  

Vzpostavitev koncepta krožnega 
gospodarstva Fakulteta za strojništvo                     

19.075,00  

Razvoj aktivne plastične embalaže  Fakulteta za strojništvo                     
19.235,00  

Zagotavljanje in naročanje zasebne 
varnosti v Republiki Sloveniji Fakulteta za varnostne vede                     

18.825,00  

Podpora pri testiranju in analizi 
kurkuminskih formulacij Fakulteta za zdravstvene vede                     

19.075,00  

Zdravstveno vzgojno pristop s pomočjo 
sodobne tehnologije pri izvajanju 

oralne higiene  
Fakulteta za zdravstvene vede                     

17.275,00  

Uporabnost odprtokodnih geografskih 
informacijskih sistemov za upravljanje 

površinskih voda 
Filozofska fakulteta                     

19.075,00  

Skozi prevod in ilustracijo do dvojezične 
slikanice Filozofska fakulteta                     

16.521,00  
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Virtualna didaktična škatla Filozofska fakulteta                     
15.345,00  

Prevajanje spletnih vsebin za potrebe 
turistične in promocijske dejavnosti  Filozofska fakulteta                     

20.625,00  

Virtualne legende Filozofska fakulteta                     
18.825,00  

Genetsko pogojene presnovne 
značilnosti in molekularni testi za 
individualizirano prehranjevanje 

Medicinska fakulteta                     
19.235,00  

Razvoj in testiranje modula 
»core/shell« za 3D-biotiskalnik 

VitaPrint za uporabo v vaskularnem 
tkivnem inženirstvu 

Medicinska fakulteta                     
19.235,00  

ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG OTROK KOT 
GOSPODARSKA DEJAVNOST Pedagoška fakulteta                     

15.475,00  

Pravni vidiki postopkov izterjav 
preživnin pri otrocih (do 18. leta) - 

Slovenija in Hrvaška 
Pravna fakulteta                     

19.075,00  

Zaščita žvižgačev - od pravne ureditve 
do novinarske prakse Pravna fakulteta                     

15.475,00  

Obseg pooblastil upravnika 
večstanovanjskih stavb in analiza 

metod komuniciranja z etažnimi lastniki 
Pravna fakulteta                     

17.275,00  

 
 

17. UNIVERZA V LJUBLJANI: 
 

Naziv projekta Visokošolski zavod Odobrena 
sredstva v EUR 

Bachovi cvetni plesi in njihova uporaba v 
glasbeni šoli Akademija za glasbo                     

15.065,00  

Vizualizacija Znanosti Za Zdravje (V3Z)  Akademija za likovno umetnost in 
oblikovanje 

                    
19.075,00  

REsense: Predlog storitve obnavljanja 
pohištva z recikliranim materialom in 

dodano čustveno vrednostjo 

Akademija za likovno umetnost in 
oblikovanje 

                    
13.675,00  

EMMA: Nosljiva inteligentna naprava za 
pomoč osebam z motnjami avtističnega 

spektra 

Akademija za likovno umetnost in 
oblikovanje 

                    
15.225,00  

Priprava brezglutenskega ajdovega piva z 
uporabo eksogenih in endogenih 

encimov  
Biotehniška fakulteta                     

12.305,00  
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Informacijska gradiva o prehranskih 
dopolnilih 2 Biotehniška fakulteta                     

20.785,00  

Platforma za spremljanje in analiza 
učinkov uvajanja novosti na področju 

embalaže 
Ekonomska fakulteta                       

9.327,00  

Analiza nadgradnje rešitve SciNote v 
raziskovalni ekosistem Ekonomska fakulteta                     

18.995,00  

DAVČNO – SOCIALNA OBREMENITEV 
DOHODKA IZ RAZLIČNIH OBLIK DELA 

OZIROMA IZVAJANJA POSLOVNE 
DEJAVNOSTI 

Ekonomska fakulteta                     
15.251,00  

Razvoj kadrovsko-izobraževalnih 
kompetenc v LifeClass hotelih Ekonomska fakulteta                     

16.865,00  

Modularni promocijski paviljon iz kartona Fakulteta za arhitekturo                     
10.865,00  

Strategija za prodor slovenske 
integrativne medicine na tuje trge Fakulteta za družbene vede                     

18.915,00  

Analitika, odzivnost in avtomatizacija 
kadrovskih poslovnih procesov Fakulteta za družbene vede                     

20.465,00  

Razvoj uporabniškega vmesnika za 
voznikov prevzem upravljanja vozila pri 

prekinitvi avtonomne vožnje 
Fakulteta za elektrotehniko                     

17.435,00  

Razvoj slovenskih jezikovno-tehnoloških 
rešitev za uporabo v poslovnih 

informacijskih sistemih 
Fakulteta za elektrotehniko                     

15.475,00  

Inteligentni sistem za radiološko 
diagnostiko in prognostiko na podlagi 

analize medicinskih slik s strojnim 
učenjem 

Fakulteta za elektrotehniko                     
16.705,00  

SMART vodovodni sistemi – napredna 
digitalizacija upravljanja vodovodnih 

sistemov 
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo                     

20.465,00  

Razvoj kolesarskega omrežja v občini 
Novo mesto kot podpora trajnostni 

mobilnosti 
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo                     

18.665,00  

Razvoj samopopravljivega betona Fakulteta za kemijo in kemijsko 
tehnologijo 

                    
17.435,00  

Optimizacija fizikalno-kemijskih lastnosti 
epoksi premazov 

Fakulteta za kemijo in kemijsko 
tehnologijo 

                    
20.785,00  

Celostna izraba ingverja: od aktivnih 
učinkovin do strukturnih vlaken 

Fakulteta za kemijo in kemijsko 
tehnologijo 

                    
15.185,00  
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Zdravju prijazni fotopolimeri za 3D tisk Fakulteta za kemijo in kemijsko 
tehnologijo 

                    
19.235,00  

Tkivni Fantomi za LASersko Terapijo Fakulteta za matematiko in fiziko                     
19.075,00  

Uporaba umetne inteligence pri 
anonimizaciji človeških obrazov Fakulteta za matematiko in fiziko                     

20.625,00  

Razvoj metod za meritve biomolekul z 
optično pinceto  Fakulteta za matematiko in fiziko                     

19.075,00  

Umestitev kooperativnega LED 
prikazovalnika v okolje pametnega mesta Fakulteta za pomorstvo in promet                     

18.915,00  

Detekcija in filtracija signalov v 
pametnem kopenskem in pomorskem 

prometu 
Fakulteta za pomorstvo in promet                     

15.635,00  

Študija in izvedba vizualizacijskih 
obogatitev 

Fakulteta za računalništvo in 
informatiko 

                    
18.915,00  

Pospeševalnik navideznega stroja za 
vgrajene sisteme 

Fakulteta za računalništvo in 
informatiko 

                    
19.075,00  

Demonstracija delovanja FMCW RADAR 
mmIC vezja 

Fakulteta za računalništvo in 
informatiko 

                    
13.483,00  

Razvoj pilota mQuiz Fakulteta za računalništvo in 
informatiko 

                    
20.785,00  

Svoboda gibanja v življenju ljudi z 
demenco Fakulteta za socialno delo                     

20.625,00  

Joga in duševno zdravje Fakulteta za socialno delo                     
12.385,00  

Inovativna obravnava gospodinjskih 
odpadkov v kuhinji Fakulteta za strojništvo                     

19.235,00  

Inovativni načini merjenja hitrosti 
gorenja v raketnem motorju Fakulteta za strojništvo                     

19.075,00  

Razvoj interaktivnih svetil za ekstremne 
razmere Fakulteta za strojništvo                     

17.185,00  

Uporabnost spremljanja gibalne 
dejavnosti s pametnimi zapestnicami za 
pripravo intervencijskih programov za 

zaposlene v delovno intenzivnih panogah 

Fakulteta za šport                     
20.625,00  

Primerjalna analiza obdavčitve 
nepremičnin s predlogi ureditve davka na 

nepremičnine v Sloveniji 
Fakulteta za upravo                     

10.535,00  
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Urejanje okolice šol za varno pot od 
zapustitve prevoza do razreda Fakulteta za upravo                     

18.825,00  

ZDRAVO DELOVNO OKOLJE: ZDRAVA 
PREHRANA Fakulteta za upravo                     

20.625,00  

V nakit prenesena dediščina Filozofska fakulteta                     
18.985,00  

Voda - strateška dobrina v Vitanju Filozofska fakulteta                     
20.625,00  

Vpliv poslušanja glasbe na variabilnost 
srčne frekvence (HRV) Medicinska fakulteta                     

19.235,00  

Strategije za zmanjšanje ergonomskega 
stresa zaradi prisilne drže roke pri delu z 

računalniško miško 
Medicinska fakulteta                     

13.515,00  

Vzpostavitev odprtega informacijskega 
sistema za vodenje bioloških vzorcev v 

repozitoriju biobank 
Medicinska fakulteta                     

18.915,00  

RAZVOJ MODELA ZA PONOVNO 
UPORABO DEKORATIVNIH TEKSTILIJ Naravoslovnotehniška fakulteta                     

11.025,00  

POSTILJONOVA KOČIJA ali Kam je izginil 
postiljonov poštni rog?  Naravoslovnotehniška fakulteta                     

20.785,00  

Razvoj 3D metodologije za analizo in 
napovedovanje diskontinuitet v 
nahajališčih naravnega kamna 

Naravoslovnotehniška fakulteta                     
15.635,00  

Podajanje geoloških vsebin v osnovnih in 
srednjih šolah preko interaktivnih učnih 

listov 
Naravoslovnotehniška fakulteta                     

20.785,00  

Materiali v likovni umetnosti ter skrb za 
kulturno dediščino  Pedagoška fakulteta                     

10.865,00  

Standardizacija vprašalnika SWAL-QOL Pedagoška fakulteta                     
16.865,00  

Interaktivna spletna gradiva za učenje 
športnih prvin v športnovzgojnem 

procesu 
Pedagoška fakulteta                     

20.625,00  

OPTIMIZACIJA SOCIALNO PEDAGOŠKEGA 
DELA Z DRUŽINAMI OB PODPORI KONJ Pedagoška fakulteta                     

15.475,00  

Spletna aplikacija za informiranje iz 
delovnega prava na podlagi 

avtomatiziranega strokovnega znanja 
Pravna fakulteta                     

18.915,00  

Harmonizacija metodologije za analizo 
načinov izvršitve odločb Ustavnega 

sodišča 
Pravna fakulteta                     

20.465,00  
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Vloga odvetnika pri sprožitvi postopka 
ocene ustavnosti zakona s strani rednega 

sodišča 
Pravna fakulteta                     

13.515,00  

Pravniški bonton Pravna fakulteta                       
8.215,00  

Pravne poti zagotavljanja varstva pred 
diskriminacijo (s posebnim ozirom na 

vlogo odvetnika) 
Pravna fakulteta                     

18.915,00  

Z glasbo do boljše socialne komunikacije Teološka fakulteta                     
17.025,00  

Znanje za zdravje in dobro počutje psov 
brahicefaličnih pasem  Veterinarska fakulteta                     

19.235,00  

Kreiranje spletnih orodij za predstavitev 
najnovejših koristnih podatkov s 

področja zdravja in dobrobiti eksotičnih 
živali 

Veterinarska fakulteta                     
20.785,00  

Odnos slovenskih veterinarjev do 
bolečine in analgezije pri psih in mačkah: 

analiza stanja in uvedba ocenjevalnih 
lestvic v klinično prakso 

Veterinarska fakulteta                     
18.985,00  

Renesansa stare dame Zdravstvena fakulteta                     
20.785,00  

Alternativna trikotna ruta  Zdravstvena fakulteta                     
19.235,00  

Odprtokodne programske rešitve za 
izvedbo sistema PACS Zdravstvena fakulteta                     

15.315,00  

 
 
 
 

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


