
 
 

 

 

 

Javni razpis za dodelitev sredstev se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v 
obdobju 2014-2020 kot neposredna potrditev operacije - programa »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim 
sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2018«, 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« in 10.1.3 specifičnega cilja »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter 
podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.  
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»Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski 
inovativni projekti za družbeno korist 2016-2018« 

 

Prijava za sodelovanje v projektu  

 

󠄀 Otroci kot CPR ambasadorji - prenos znanja oživljanja do populacije (CPR-
ambasadorji) 

󠄀 Vpliv tehnik sproščanja na raven stresa in zadovoljstvo z življenjem 
študentov (AntiStres) 

Z 1 označite projekt, na katerem si želite najbolj sodelovati in z 2 naslednji projekt, v kolikor se 
prijavljate na oba. 

 

Ime in priimek: 
 

 
 
Fakulteta, stopnja študija, študijski 
program: 

 

 
 
Letnik študija: 

 

 
 
Elektronska pošta in telefonska 
številka: 

 

 

V obdobju študija se lahko posamezen študent vključi le dvakrat, in sicer enkrat v času 
dodiplomskega študija in enkrat v času podiplomskega študija (ne glede na to, v kateri letnik 
je vpisan) ter dvakrat v času enovitega magistrskega študija, pri čemer se pri vključitvah 
upošteva tako Javni razpis Po kreativni poti do znanja (v obdobju 2014-2020) ter Javni razpis 
Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2018. Predhodno sodelovanje v 
projektu Javnega razpisa Po kreativni poti do znanja PKP1 (izvedeno v letu 2014) ter PKP2 
(izvedeno v letu 2015) sta pri tem izvzeta, saj je šlo za drugo finančno shemo. 
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Na kratko zapišite, zakaj bi si želeli sodelovati v projektu: 

 

 

Navedite svoja znanja in izkušnje povezane z vsebino projekta; na področju raziskovalnega dela 
(morebitni raziskovalni projekti, seminarske naloge, itd.) ter druga znanja (npr. znanje tujih jezikov, 
delo z računalnikom, itd.): 

 

 

S spodnjim podpisom izjavljam, da sem vpisan v javno veljaven visokošolski študijski program ter 
prilagam potrdilo o vpisu.  

Prav tako izjavljam, da nisem v delovnem razmerju, samozaposlen, prijavljen na Zavodu RS za 
zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb ali samostojni podjetnik. Obenem izjavljam, da nisem 
prekoračil omejenega števila vključitev v študentske projekte skladno z razpisom Študentski 
inovativni projekti za družbeno korist 2016-2018. 

Obenem izjavljam, da sem seznanjen z določili Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Uradni 
list RS, št. 43/2011) ter sem se pripravljen udeležiti usposabljanj za varno opravljanje dela in 
usposabljanj iz požarne varnosti in pred začetkom dela dostaviti potrdilo o preventivnem 
zdravstvenem pregledu. 

 

Datum:        Podpis: 


