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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« 

 

 
»PO POTI MODRE FRANKINJE: MODRA FRANKINJA KOT OSNOVA VINSKEGA 

TURIZMA V SEVNICI« 
 

 
Spoštovane študentke/študenti, 
 

Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru v sodelovanju s Fakulteto za turizem Univerze 

v Mariboru in Fakulteto za logistiko Univerze v Mariboru ter s sodelovanjem Javnega zavoda KŠTM 

Sevnica, 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 

informacijskih sistemov). Študent oziroma študentka bo sodeloval/-a s 6. študenti iz drugih 

fakultet. 

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: 

 
Turizem dobiva v Sevnici zagon, tudi zaradi dejstva, da je Sevnica mesto, v kateri ima pomembno 
mesto modra frankinja in vsakoletni festival, posvečen tej avtohtoni vinski trti.  
 
Glavni cilj projekta je oblikovanje novega turističnega produkta – poti modre frankinje. 
 
Od študenta na projektu PO POTI MODRE FRANKINJE: MODRA FRANKINJA KOT OSNOVA VINSKEGA 
TURIZMA V SEVNICI se pričakujejo 

kompetence: 

 Poznavanje osnovnih zakonitosti trajnostne organizacije. 

 Poznavanje osnovnih konceptov trajnosti. 

 Poznavanje značilnosti poslovnega komuniciranja. 

 Poznavanje značilnosti uspešnega medkulturnega dialoga. 

 Poznavanje značilnosti medgeneracijskega dialoga. 

 Poznavanje osnov organizacije v turizmu. 

 Poznavanje zakonitosti projektnega dela. 

 Poznavanje zakonitosti učinkovitega upravljanja s časom. 
 

Način pridobitve kompetenc: 

 analiza stanja na področju trajnostne organizacije turizma v občini Sevnica in širše v Posavju; 

 študij literature; 

 terensko delo; 

 oblikovanje novega turističnega produkta; 

 izvedba delavnice; 

 izvedba delno strukturiranih intervjujev in 

 organizacija in izvedba pohoda po vinski cesti. 

 

 

Čas trajanja projekta: 4 mesece (začetek takoj). 

Pedagoška mentorja: doc. dr. Jasna Potočnik Topler s področja turizma in 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.  
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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 PO POTI MODRE FRANKINJE: MODRA 

FRANKINJA KOT OSNOVA VINSKEGA 

TURIZMA V SEVNICI 

Ime in priimek študenta  

Domači naslov  

EMŠO  

Davčna številka  

Vpisna številka   

Elektronska pošta  

Telefon  

Fakulteta  

Študijski program  

Letnik  

Stopnja študija  

 

 

 

 


