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Kidričeva cesta 55a 

4000 Kranj, Slovenija 

 

v sodelovanju z 

 
  

 

 

VABILO ŠTUDENTOM 
za sodelovanje v projektu javnega razpisa za sofinanciranje projektov 

 »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno 
korist 2016–2020« 

 

 
»OBLIKE BIVANJA, OSKRBE TER VKLJUČITEV V AKTIVNOSTI NA PODEŽELJU ZA 

ODRSLE OSEBE Z MOTNJO V RAZVOJU« 
 

 
Spoštovane študentke/študenti, 
 

Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru v sodelovanju z GRM NOVO MESTO – Center 

biotehnike in turizma, višja strokovna šola, Fakulteto za logistiko Univerze v Mariboru in Fakulteto 

za turizem Univerze v Mariboru ter v sodelovanju z Varstveno delovnim centrom Novo mesto, 

razpisuje v okviru programa »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – 

Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020« eno plačano raziskovalno študijsko 

prakso (en študent/študentka 1. st. VS študija programa Organizacija in management kadrovskih 

sistemov).  

Sodelujoči študenti morajo biti v času izvajanja projekta redno vpisani na zgoraj naveden študijski 
program Fakultete za organizacijske vede ter ne sme biti v delovnem razmerju, samozaposleni, 
prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb ali samostojni podjetniki ali 
že vključeni v projekt istega razpisa. 
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Kratka vsebina: 

 
Število odraslih oseb z motnjo v razvoju, ki izrazijo željo po vključitvi v storitve VDC Novo mesto ali 
ne zmorejo več živeti v domačem okolju oziroma zanje ne morejo več skrbeti svojci, iz leta v leto 
narašča. Pomembno je za odrasle osebe z motnjo v razvoju ustvariti okolje, kjer bo omogočena 
njihova socialna rehabilitacija. Vključitev odr. oseb z motnjo v razvoju v bivanje, oskrbo ali/in 
aktivnosti na podeželju bi pripomoglo med drugim k izboljšanju psihofizičnega stanja z 
vključevanjem v naravno okolje, kvalitetno preživljanje prostega časa, vzpodbujanje veselja do dela 
in zavedanje, da uspešno opravljajo koristno delo, krepitev skupinskega duha, medsebojna in 
vzajemna pomoč, doživljanje občutkov družinskosti, pristnosti, saj večina med njimi prihaja iz 
kmečkega okolja.  
 
Tukaj se povežejo VDC Novo mesto, VŠ GRM Novo mesto, FL UM, ter študenta FT UM in FOV UM.  
 
Glavni cilj projekta je izdelava študije o možnih oblikah bivanja, oskrbe ter aktivnosti odraslih 
oseb z motnjo v razvoju na podeželju. Projekt bo tako ustvaril pozitivne učinke v lokalnem okolju 
in širše ter širjenje možnosti različnih oblik bivanja, oskrbe ter vključitev v aktivnosti odraslih oseb 
z motnjo v razvoju na podeželje. 
 
Od študenta na projektu OBLIKE BIVANJA, OSKRBE TER VKLJUČITEV V AKTIVNOSTI NA PODEŽELJU 
ZA ODRSLE OSEBE Z MOTNJO V RAZVOJU se pričakujejo 

kompetence: 

 Sposobnost evidentiranja problema in njegove analize ter predvidevanja organizacijskih rešitev 
vključevanja odraslih oseb z motnjo v razvoju v kreativne in inovativne oblike bivanja in oskrbe ter v  

aktivnosti na podeželju. 

 Sposobnost uporabe pridobljenega znanja s področja organizacije in človeških virov v praksi. 

 Sposobnost analiziranja podobnih primerov vključevanja odraslih oseb z motnjo v razvoju v bivalne 
enote ter aktivnosti na podeželju z vidika človeških virov. 

 Sposobnost obvladovanja standardnih metod, postopkov in procesov pri različnih možnosti vključitev 
odraslih oseb z motnjo v razvoju v aktivnosti na podeželju. 

 Sposobnost uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije na konkretnem delovnem strokovnem 
področju organizacije in človeških virov. 

 

Način pridobitve kompetenc: 

 Na podlagi proučevanja teoretskih osnov bo študent pridobival in okrepil sposobnosti, znanja in veščine 
s področja človeških virov in organizacije. 

 Skozi procese kritičnega razmišljanja, inovativnega pristopa k reševanju problemov bo neposredno v 
stiku z realnim problemom, ki se nanašajo na področje človeških virov in organizacije. 

 S pomočjo deduktivnega sklepanja in dela v skupini. organizacija in izvedba pohoda po vinski cesti. 

 

Čas trajanja projekta: 4 mesece (začetek takoj). 

Pedagoški mentor: izr. prof. dr. Andrej Lisec s področja logistike 

Predvidena denarna spodbuda študentu: 6,39 EUR bruto/uro, največ 40 ur/mesec (največ 255,60 
EUR bruto/mesec). 
 
Če vas sodelovanje zanima, se prosim obrnite na projektno pisarno FOV UM na 
projektna.pisarna@fov.uni-mb.si . Hkrati posredujte svoje podatke v obliki izpolnjene prijavnice 
(na koncu tega dokumenta) po elektronski pošti na zgoraj navedeni naslov do vključno dne 18. 2. 
2019 do 12. ure. 

mailto:projektna.pisarna@fov.uni-mb.si
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PRIJAVA ZA SODELOVANJE V PROJEKTU  

»Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni 

projekti za družbeno korist 2016–2020« 

 

Naziv projekta OBLIKE BIVANJA, OSKRBE TER VKLJUČITEV V 

AKTIVNOSTI NA PODEŽELJU ZA ODRSLE 

OSEBE Z MOTNJO V RAZVOJU 

Ime in priimek študenta  

Domači naslov  

EMŠO  

Davčna številka  

Vpisna številka   

Elektronska pošta  

Telefon  

Fakulteta  

Študijski program  

Letnik  

Stopnja študija  

 

 

 

 


