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HUDE inovacije za izzive družbe: NAPREJ K ČLOVEKU 
 

 
Pisarna za prenos znanja Univerze v Ljubljani je v zadnjem letu povečala aktivnosti prenosa znanja pod 
naslovom „ULovimo potencial!”, saj želi z njimi spodbuditi inovacijsko in podjetniško miselnost med 
študenti Univerze v Ljubljani. Ob zavedanju, kako nujno je povezovanje več različnih disciplin, si 
prizadevamo v nabor inovacij pritegniti več (ne)tehnološkega znanja in produktov oziroma 
multidisciplinarnih inovacij.  
 
Cilj razpisa, ki zaradi osnovnega namena ozaveščanja o vlogi inovacijske kulture in spodbujanja 
inovativnosti med študenti humanistike, umetnosti in družboslovja nosi naslov HUDE inovacije za izzive 
družbe, je ponuditi priložnost za predstavitev idej, rešitev, pa tudi potencialnih inovacij, ki bodo 
naslavljale izzive t.i. nove realnosti, ki smo jih pomenljivo imenovali »Naprej k človeku«. Izvedba razpisa 
vključuje več delavnic in predavanj, na katerih želimo sodelavci Univerze v Ljubljani študentom podati ali 
okrepiti njihovo znanje o izbranih temah inoviranja, kar bo pripomoglo k obogatitvi javne predstavitve 
izbranih inovacij in njihovi realizaciji. Hkrati si želimo s to aktivnostjo v bazen tržno zanimivega znanja 
Univerze v Ljubljani pritegniti več kreativnih rešitev, podjetniških zamisli, multidisciplinarnih inovacij, ki 
povezujejo tehnološka in netehnološka področja, in jih končno približati ter prenesti v družbo. 
 
S tem namenom Univerza v Ljubljani objavlja  
 

RAZPIS ZA ZBIRANJE PRIJAV ZA HUDE INOVACIJE ŠTUDENTOV  

UNIVERZE V LJUBLJANI 

 
1. VSEBINA PRIJAVE 
 

a. Ideja – rešitev – potencialna inovacija  
 

• Predmet prijave mora biti odgovor na enega ali več postavljenih izzivov (opredeljenih spodaj), 
konkretiziran v obliki ideje ali rešitve, ki ima potencial postati inovacija.  

o Kaj je inovacija? Smernice OECD inovacijo opredeljujejo kot proces spreminjanja zamisli v izdelek, 
postopek ali storitev oziroma proces preoblikovanja ustvarjalnosti v dobiček. Inovacije zajemajo 
nove izdelke, postopke in storitve ali bistveno izboljšane izdelke, postopke in storitve. Inovacija je 
tehnološka in netehnološka koristna novost, ki jo kot tako opredelijo njeni uporabniki. 

o Kategorije inovacij: 

- Produktne inovacije (Proizvod ali storitev, ki je nov ali bistveno izboljšan. Vključuje znatne 
izboljšave tehničnih specifikacij, sestavnih delov in materialov, programske opreme v izdelku, 
prijaznost do uporabnika ali druge funkcionalne značilnosti) 

- Procesne inovacije (Nov ali bistveno izboljšan proizvodni proces oz. postopek. To vključuje 
pomembne spremembe v tehniki, opremi in/ali programski opremi). 

- Trženjske inovacije (Nov način trženja, ki vključuje pomembne spremembe v oblikovanju 
proizvoda ali embalaže, promocijske predstavitve, promocijo izdelkov ali cen). 

- Organizacijske inovacije (Nove organizacijske metode v poslovnih praksah, v organizaciji 
delovnega mesta ali pri zunanjih odnosih). 

- Družbene inovacije (nove ideje, koncepti in strategije, ki odgovarjajo na potrebe družbe). 

- Kombinacija zgoraj naštetih. 
 

• Ista ideja, rešitev ali inovacija (produktna, procesna, trženjska, organizacijska, družbena ali kombinacija 
le-teh) lahko na razpisu kandidira le enkrat. 

 
 

https://www.oecd.org/innovation/
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b. Tema: NAPREJ K ČLOVEKU 
 
Pandemija, ki ji znanost vztrajno odgovarja in nas slednjič rešuje iz primeža virusa ter njegovih variant, je 
posameznika in družbo postavila v domala revolucionaren položaj ponovnega vzpostavljanja prav te družbe 
in druženja, ki iz nas vendarle dela – ljudi. Če smo se bili v zadnjem letu in pol prisiljeni odmakniti v osamo 
svojih domov in se drug drugemu smehljati iz ekrana v ekran, se s pomladjo 2021 okrepljeni s protitelesi in 
prižganimi glasovi (»you're on mute«) vendarle vračamo na terase, trge, celo v pristne objeme. Pa vendar ne 
povsem takšni, kot smo se razšli. Soočeni smo z izzivi, ki segajo od povsem individualnih sprememb (upad 
rednega gibanja in posledično pridobivanje teže, »zaslonska« odvisnost), statistične podobe prebivalstva 
(staranje družbe), delovanja trga dela (drastično povišanje brezposelnosti na eni in prekarnih zaposlitev ali 
dela na črno na drugi strani), naraščanja domačega nasilja in razmišljanja o samomoru, (pre)nasičenosti z 
(dez)informacijami, pa vse do omejevanja uresničevanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. V tej novi 
realnosti se bo potrebno tudi na novo »postaviti« in primerno odgovoriti na omenjene in še številne 
druge izzive. Zato da si povrnemo človeškost in povezujočo, neizključujočo družbo, v kateri se lahko vsi 
skupaj in vsak od nas posebej opolnomočeno uresničuje. 
 

c. Tematski sklopi  
 
Za lažje usmerjanje vaših idej in rešitev smo pripravili nekaj krovnih izhodišč in najbolj aktualnih perečih 
problematik, ki vam lahko služijo kot kompas ali zgolj kot navdih za vaše snovanje:  

 

• Digitalizacija: v popolnoma digitaliziranem svetu je vse težje doseči uravnotežen življenjski slog – kako se 
spoprijeti s tem? Mogoče z "analogno transformacijo"?    

• Migracije: kako doseči celovito sprejemanje in razumevanje drugačnosti, vključevanje različnih kultur?    

• Sovražni govor: kako zajeziti naraščajoč problem spodbujanja sovraštva na spletu, v medijih in v politiki?    

• Debelost: kako se spoprijeti s problematiko slabih, neprimernih prehranjevalnih navad, predvsem med mladimi?   

• Podnebne spremembe: kako pravočasno odgovoriti na kompleksen izziv podnebnih sprememb, ki bodo 
vplivale na vse segmente družbe? Kako krepiti trajnostno naravnano miselnost med mladimi in širše?  

• Populizem: kako doseči ponoven dvig nivoja demokratične razprave in preseči vzorec pojava populističnih 
voditeljev?  

• Kriptovalute: kakšna je prihodnost denarja in kapitala in kako lahko novi denarni tokovi vplivajo na družbeno 
blaginjo?     

• »Razdružbljenje«: kako prinesti izgubljene vrednote, povezanost in pomen skupnosti nazaj v družbo?  

• Robotizacija in vloga človeškega dela: v prihodnosti si bomo delovna mesta zagotovo delili z 
avtomatiziranimi sodelavci – s kakšnimi rešitvami lahko dosežemo harmonično sobivanje človeškega in 
robotiziranega dela?   

• Lažne novice: kako se spoprijeti z izgubljanjem resnice v javnem diskurzu?  

• Prekarnost: kako delu povrniti stalnost, varnost in trajnost?   

• Zasvojenost z družabnimi omrežji: s pametnimi telefoni vse pogosteje nespametno preživljamo preveč časa. 
Kaj bi nas lahko odvrnilo od nabiranja všečkov in obvarovalo pred drugimi pastmi družabnih omrežij?  

• Socialne stiske: kako lahko sodobna, s tehnologijo prežeta družba bolje odgovori na socialne stiske in težave 
naraščajoče revščine, družbene neenakosti ter marginaliziranih družbenih skupin?    

• Izgorelost: neuravnoteženost delovnih obremenitev in prostega časa postajata vse večji problem. Kako lahko 
ustvarimo boljše pogoje za delo in manj stresna delovna okolja?  

• Staranje družbe: kako se spoprijeti z demografskimi izzivi, od gospodarstva in medgeneracijskega sodelovanja 
do skrbi za starejše in zagotavljanja dostojnega življenja v starosti?     

 
Za vašo rešitev ni nujno, da rešuje prav katerega od spodnjih sklopov, je pa pomembno, da rešuje relevanten 
in aktualen družbeni problem.  
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ALI IMAŠ IDEJO, ODGOVOR? 

Z razpisom te/vas vabimo, da predstavite svoj/vaš pogled na aktualne razmere, izražen z IDEJO, 
REŠITVIJO oz. POTENCIALNO INOVACIJO (v nadaljevanju uporabljamo izraz »inovacija«), ki bo 
pripomogla, da gremo naprej k človeku in k temu, da izboljšamo naše življenjsko okolje in možnosti za 
vse, s tem da se učinkovito spoprimemo z izzivi, ki so pred nami. Ne omejujemo vas na kategorijo inovacije 
(glej zgoraj), si pa želimo, da boste s svojim predlogom rešitve odgovorili na zgoraj postavljene izzive. Ali je 
to aplikacija, ki nas bo na svojevrsten način spodbujala k več gibanju, ali domiselna komunikacijska 
kampanja, ki nas bo opominjala na soljudi v stiski in pozitivne plati življenja. Mogoče se domislite novega 
načina recikliranja odpadkov in hkrati zasnujete interaktivno družabno platformo, ki nas bo prepričala v 
njegovo uporabo … Vaše rešitve so lahko tudi povsem analogne, ne zahtevamo naprednih digitalnih 
rešitev, iščemo predvsem drugačen pogled na izzive, ki jih je vredno rešiti. Možnosti je zagotovo več kot 
problemov! Pri tem pa vam damo še namig, da zahtevne in kompleksne težave bolje rešujemo, ko združimo 
več različnih pogledov in ustvarjalnih moči – se pravi, cenimo (in nagrajujemo) multidisciplinarnost! 
 

 
2. POTEK in ČASOVNICA RAZPISA 2021 
 

 

 
 
Točni datumi in vsebina delavnic bodo znani in objavljeni naknadno, teme bodo pa naslednje: 

• Nastopanje na trgu oz. pred ciljnimi skupinami (predstavljanje ideje oz. »pitching«) 

• K ljudem usmerjene inovacije 

• Komuniciranje inovacije 

• Misli globalno, ukrepaj lokalno! (delavnica snovanja inovativnih rešitev pri odpravljanju globalnih 
problemov, a v lokalnem okolju) 

 
 

3. KAJ PONUJAMO V ZAMENO? 
Ocenjevanje prijavljenih inovacij in NAGRADE 
 

• IZBOR INOVACIJ: prejete prijave bomo pregledali z vidika izpolnjevanja formalnih 
pogojev (glej spodaj, npr. ali je prijavljen kandidat veljavno vpisan v 1. ali 2. stopnjo študija na 
UL) in, ali je opis inovacije dovolj jasen in inovacija naslavlja katerega od postavljenih 
izzivov. V nadaljevanje se bo uvrstilo največ 10 prijavljenih kandidatov. 
 

• SERIJA DELAVNIC in PROSTOR ZA MREŽENJE: še preden bomo izbrali 10 
kandidatov, ki se bodo uvrstili v izobraževalni del in ocenjevanje, bomo izvedli t.i. Kick-off 
dogodek z dr. Anjo Svetina Nabergoj (UL EF). Različni pogledi niso ovira, ampak 
priložnost – kako jo po poti KREATIVNEGA SODELOVANJA doseči in nato izkoristiti? 
Na delavnici ste dobrodošli tudi tisti, ki boste morda še odlašali s prijavo ali pa iskali tisti 
manjkajoč košček, ki ga lahko dopolni kolega/kolegica z druge fakultete. 
Srečnih 10 gre v naslednji krog – zgoraj smo napisali, katere delavnice bomo organizirali 
septembra in oktobra, na katerih boste imeli možnost nadgraditi svoje ideje in rešitve, hkrati 
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pa pridobili dragocene nasvete uveljavljenih strokovnjakov na področjih inoviranja in 
komunikacije. 

 

• IZBOR FINALISTOV: interna žirija sodelavcev Univerze v Ljubljani (prorektor/-ica za 
prenos znanja UL, Gregor Cerinšek /IRI UL/, dr. Dan Podjed /UL FF/, dr. Anja Svetina 
Nabergoj /UL EF/) bo izbrala 5 finalistov, in sicer po medsebojnem posvetu na podlagi 
naslednjih kriterijev: 

o Inovativnost rešitve 
o Družbeni učinek 
o Multidisciplinarnost rešitve 
o Prepričljivost video predstavitve 

 

• PODELITEV NAGRAD: izbrani finalisti bodo svoje inovacije javno predstavili na dogodku, 
predvidoma dne 12. 11. 2021, v okviru festivala UNI.MINDS. Žirijo, ki bo odločila o 
nagradah, bodo sestavljali vabljeni strokovnjaki. Predstavitev bo izvedena v formatu 5 minut 
+ 5 minut, kar pomeni, da bodo imeli finalisti na voljo 5 minut za predstavitev, nato pa še žirija 
5 minut za vprašanja. Najboljše tri bo žirija razglasila po medsebojnem posvetu, pri tem pa 
upoštevala enake kriterije, kot so navedeni v prejšnji točki. 
 

• NAGRADE: z nagradami si želi Univerza v Ljubljani spodbuditi inovacijsko miselnost in 
vidnost dosežkov njenih študentov: 

o Denarna nagrada*: 1.000 EUR za prvo nagrado, 500 EUR za drugo in 250 EUR za 
tretjo nagrado (bruto zneski). 

o Izobraževanje: prejme ga prvonagrajeni (posameznik ali ekipa), več informacij bo 
znanih kmalu! 

 
*Opomba: prijavitelje obveščamo, da se davčna osnova od prejete nagrade in plačana akontacija 
dohodnine upoštevata pri letni odmeri dohodnine.  

 

• PRENOS ZNANJA: ker si tako organizatorji razpisa kot prijavljeni kandidati želimo videti 
uresničitev inovacije in njeno uporabo v praksi, se s podelitvijo nagrade naše in vaše delo ne 
zaključi, pač pa dejansko šele začenja. Finalistom bomo namenili ustrezno podporo (Pisarne za 
prenos znanja in sodelavcev Univerze v Ljubljani), zato da bomo s skupnimi močmi inovacije 
približali trgu, družbi in uporabi. Kar je navsezadnje največja nagrada. 

 
4. PRIJAVA NA RAZPIS  
 

a. Prijavni pogoji: 

• Študentje 1. ali 2. stopnje Univerze v Ljubljani, ki so v času izvedbe razpisa vpisani v katerikoli 
študijski program na Univerzi v Ljubljani. 

• Posameznik ali ekipa več študentov. Prijavitelji do vključno 31. 8. 2021 niso bili člani podjetniških ekip, 
vključenih v katerem od subjektov podpornega okolja (npr. podjetniški in univerzitetni inkubatorji, 
tehnološki parki itd.). 

• Čas vložitve prijave ne vpliva na točkovanje, le do poteka roka (31. 8. 2021) mora biti vložena.  

• Delavnic se morajo udeležiti prijavljeni študentje, ne kdo drug namesto enega ali vseh njih. Prav tako 
morajo predstavitve, ki jih bodo izvedli v okviru razpisa, pripraviti in izvesti prijavljeni študentje sami. 

 
b. Prijava na razpis vsebuje: 

• V celoti izpolnjen in podpisan Prijavni obrazec – HUDe inovacije za izzive družbe v .pdf formatu. 
Obvezno mora prijavni obrazec vsebovati vse osnovne podatke o inovaciji, ki so zahtevani, izjavo o 
avtorstvu, izjavo o strinjanju in sprejemanju pogojev. 

• OPCIJSKO: slikovni in/ali video material v visoki ločljivosti, primerni za objavo (slike vsaj 3 Mb, video 
v resoluciji vsaj 1920x1080pxl). Velja tudi povezava do youtube objave video posnetka.  



Univerza v Ljubljani, 2021 
HUDE INOVACIJE za izzive družbe: NAPREJ K ČLOVEKU 

 

5 
 

 
c. Splošna določila za prijave 

• Prijave naj bodo izdelane skladno s razpisnimi kriteriji, zato bo organizator izločil nenamenske prijave 
(katalogi, promocijska gradiva, seminarske ali diplomske naloge itn.) 

• Prijave, ki ne bodo izdelane v skladu z določili besedila tega razpisa, bo organizator vrnil prijaviteljem in 
določil rok 3 dni za ustrezno dopolnitev. V kolikor pomanjkljivosti ne bodo odpravljene v danem roku, 
se kandidati ne bodo uvrstili v izobraževalni del razpisa in ocenjevanje njihove inovacije. 
 

• Prijave se v elektronski obliki pošljejo na elektronski naslov hud@uni-lj.si 
najkasneje do 31. 8. 2021. 

 
 
 
 
DODATNE  INFORMACIJE:  

https://ppz.uni-lj.si/hud/ 

Nina Smerdu, Dominik Bagola 

Pisarna za prenos znanja Univerze v Ljubljani 

T: 01 241 86 93, 01 241 85 67 

E: hud@uni-lj.si 
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https://ppz.uni-lj.si/hud/
mailto:ipr@uni-lj.si

