VABILO ŠTUDENTOM
za sodelovanje v projektih Javni razpis – za Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim
sektorjem - Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2020 (261. javni razpis)
Spoštovani študenti/študentke,
v okviru javnega razpisa »Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2020« vabimo
študente/študentke visokošolskega strokovnega študijskega programa Gospodarska in tehniška
logistika, univerzitetnega študijskega programa Logistika sistemov ter magistrskega študijskega
programa Logistika sistemov za sodelovanje na projektih. S pomočjo pedagoških mentorjev Fakultete
za logistiko ter mentorjev iz negospodarskih družb bodo študentje v okviru projektnih aktivnosti, ki
bodo potekale kot dopolnitev rednega učnega procesa, razvijali inovativnost, kreativno razmišljanje
ter druge kompetence, ki jim bodo omogočile lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev. Del projektnih
aktivnosti bo študent opravil v negospodarski družbi.
Določilo razpisa, v okviru katerega se bodo izvajali projekti, pravi, da morajo biti sodelujoči
študenti/študentke, v času izvajanja projekta, vpisani v javno veljavni študijski program v Republiki
Sloveniji ter ne smejo biti v delovnem razmerju, samozaposleni, prijavljeni na Zavodu RS za
zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb ali samostojni podjetniki.
Predvidena denarna spodbuda študentu/študentki: 9 EUR bruto bruto/uro, največ 40 ur/mesec
(največ 360 EUR bruto bruto/mesec).
Fakulteta za logistiko bo v okviru navedenega razpisa izvajala 4 projekte, opise katerih najdete
spodaj.
Izpolnjeno prijavnico, v katero vpišite zaporedno številko projekta ter naziv projekta, za katerega se
prijavljate, vse zahtevane podatke ter motivacijsko pismo, v katerem opišete svoje dosedanje delo,
kompetence ter razlog, zakaj se prijavljate za sodelovanje na projektu, pošljite po mailu z zadevo
»Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2020« na naslov: urska.arbeiter@um.si do
vključno četrtka, 21. 2. 2019 do 12. ure.
Prijava še ne zagotavlja sodelovanja v projektu. Mentorji bodo izvedli izbirni postopek, v katerem
bodo upoštevali vaša motivacijska pisma.
Fakulteta za logistiko bo v okviru navedenega razpisa izvajala:

1. Naziv projekta: Evalvacija in dopolnitev delavnic "Še vedno vozim - vendar ne hodim"
Mentor na FL UM: izr. prof. dr. Darja Topolšek
Kratka vsebina: Psihologija preučuje človeka kot del sistema, ki ga sestavljajo: ljudje, vozila, prometne
površine s signalizacijo, drugi udeleženci v prometu. Temeljni smoter razvojne psihologije je v tem, da
otroke in mladostnike privadimo na prometne situacije, ki od njih zahtevajo določeno razvitost
motoričnih, spoznavnih, emocionalno motivacijskih, značajnostih in drugih osebnostnih lastnosti.
Zaradi navedenega je potrebno mladim (bodočim) voznikom posvečati dodatno pozornost in jim tako,
tudi s predavanji Zavoda za inovativno izobraževanje VOZIM »Še vedno vozim – vendar ne hodim« na
nek način »dvigniti« zavedanje po varnem vedenju v prometu.

Glede na to, da se delavnice izvajajo za različne starostne skupine (osnovnošolce, srednješolce kot tudi
za starše), je vedno v izziv, kako jih narediti čim bolj interaktivne ter zanimive za specifično ciljno
skupino. Namen in cilj projekta je tako v sodelovanju s Fakulteto za logistiko in Zavoda za inovativno
izobraževanje VOZIM več-nivojski, saj bodo na eni strani deležniki že omenjene skupine, katerim so
delavnice namenjene, na drugi strani pa bodo v proces kreiranja delavnic vključeni študenti iz različnih
strokovnih področij, da bi s svojimi znanji in idejami prispevali k čimbolj učinkoviti izvedbi delavnic
ŠVVVNH. Sodelujoči študenti bi se udeležili več delavnic ŠVVVNH, nanje podali konstruktivno mnenje
in na ta način iskali možnosti za izboljšave. Ob pomoči mentorjev bi raziskali primere dobrih (tujih)
praks, katere bi poskušali implementirati v sam proces izvajanja delavnic. Z njihovimi idejami in
predlogi bi prispevali, da so tudi mladi slušatelji delavnic kar se da vpeti v samo izvedbo delavnic
(različne metode mladinskega dela, ipd.). Skupaj bi oblikovali časovni ter vsebinski plan delavnic
ŠVVVNH, ki bi jih nadalje tudi konkretno testirali – s predavatelji, poškodovanci bi izvedli nekaj testnih
delavnic. Testne delavnice bi tudi evalvirali, končni produkt projekta pa bi bilo konstruiranje ter
izvedba končne delavnice.
V projektu sodelujejo:
 1 študent magistrskega študijskega programa Logistika sistemov (FL UM),
 2 študenta visokošolskega študijskega programa Gospodarska in tehniška logistika (FL
UM),
 1 študent magistrskega študijskega programa Socialno delo (FSC UL),
 1 študent magistrskega študijskega programa Sociologija (FF UM),
 2 študenta univerzitetnega študijskega programa Komunikologija – tržno komuniciranje
in odnosi z javnostmi (FDV UL)

PRIJAVA ZA SODELOVANJE V PROJEKTU
»Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2017 – 2018«

Zaporedna številka projekta,
na katerega se prijavljam
Naziv projekta
Ime in priimek študenta
Domači naslov
EMŠO
Davčna številka
Vpisna številka
Elektronska pošta
Telefon
Študijski program
Letnik

Motivacijsko pismo:

