
Vabilo k sodelovanju pri projektu "IGLOBER" v okviru razpisa ŠIPK 

 

Spoštovani študentke in študenti Pravne fakultete, 

uspešno smo kandidirali na razpisu »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim 

sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju – Študentski inovativni projekti za družbeno 

korist 2016 – 2018 (ŠIPK)«, za financiranje projekta »Iglober«.  V projektu bodo sodelovali 

študenti treh fakultet - Zdravstvene, Ekonomske in Pravne fakultete ter društva Stigma. 

Projekti ŠIPK so namenjeni študentskemu proučevanju različnih kreativnih in inovativnih 

rešitev za izzive negospodarskega in neprofitnega sektorja. V okviru projekta se bomo 

ukvarjali s problematiko odpadnih igel. Glavni cilji projekta so: (1) identificirati deležnike v 

procesu ravnanja z odpadnimi iglami in skupine uporabnikov, ki pridejo v stik z iglami ter 

tveganj za javno zdravje; (2) oblikovati predloge/modele storitve, ki bi zagotovila varno 

zbiranje in oddajo odpadkov in (3) informirati in ozavestiti uporabnike o ravnanju z 

odpadnimi iglami ter oblikovati informativna gradiva primerna posameznim skupinam 

uporabnikov. 

Vabimo vas k sodelovanju v študentski ekipi. Ob odločanju za prijavo prosim upoštevajte, da:  

● bo potrebno biti dosegljiv najmanj 4 mesece (do sredine junija 2018), začeti z delom 
že februarja, efektivno delati na projektu 40 ur na mesec (delno na terenu in v obliki 
sestankov tima, delno doma);  

● bo potrebno sodelovati s kolegi z drugih fakultet, ki bodo tudi delali na projektu; 
● je delo plačano (9 EUR/uro kar pomeni približno 5,3 EUR/uro neto); 
● mora biti študent vpisan v javno veljaven študijski program v RS ter ne sme biti v 

delovnem razmerju, s.p., vpisan v evidenci brezposelnih oseb na ZRSZ oz. ni 
poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda; 

● se lahko posamezen študent v te projekte vključi le 1X v času dodiplomskega študija 
(potrebno upoštevati tako JR PKP 2014 – 2020 kot tudi JR ŠIPK 2016 – 2018). 
 

V ekipo študentov vabimo enega študenta/ko prve stopnje študija na Pravni fakulteti. 
Zaželeno je, da ste vpisani v zadnjih letnikih študija (3. ali 4. letnik, oziroma dodatno leto), ni 
pa pogoj. V primeru večjega števila prijav bomo opravili izbor.  
 
Zainteresirani študenti se prosim do petka, 09. 2. 2018, prijavite na e-naslov: 
nevenka.ferfila@zf.uni-lj.si, kjer lahko dobite tudi dodatne informacije.  
 
Razgovor s kandidatkami/kandidati pa načrtujemo v ponedeljek, 12. 2. 2018, saj z delom na 
projektu pričnemo že prihodnji teden. 
 
 
Nevenka Ferfila, Zdravstvena fakulteta 
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