
Vabilo  študentom FT UM 
za sodelovanje v projektih »Po kreativni poti do znanja 2017-2018« 

 
 
Spoštovane študentke, spoštovani študenti, 
 
v okviru javnega razpisa  »Po kreativni poti do znanja 2017-2020« vabimo študente/študentke k 
sodelovanje na odobrenih projektih. Eden od ključnih ciljev javnega razpisa je z uporabo inovativnega, 
problemskega in skupinskega pristopa k reševanju praktičnih problemov omogočiti študentom razvoj 
kompetenc, pridobivanje praktičnega znanja ter izkušenj. S pomočjo pedagoških mentorjev na 
fakultetah in strokovnih mentorjev iz gospodarskih družb bodo študentje v okviru projektnih aktivnosti 
naslovili aktualne izzive gospodastva. Del projektnih aktivnosti bodo opravili v gospodarski 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.  
 
Iščemo študente, ki še niso sodelovali v preteklih PKP in ŠIPK projektih. Prav tako lahko študent v okviru 
posameznega odpiranja sodeluje le v enem projektu PKP.  
 
Predvidena denarna spodbuda študentu/študentki: 9 EUR bruto bruto/uro, največ 40 ur/mesec 
(največ 360 EUR bruto bruto/mesec). 
 
Vse zainteresirane prosimo, da izpolnjeno prijavnico (spodaj), v katero vpišejo naziv projekta, za 
katerega se prijavljajo, vse zahtevane podatke ter motivacijsko pismo (opis dosedanjega dela, 
kompetenc ter motiv/razlog za prijavo in sodelovanje na projektu), pošljejo po mailu na naslov 
pedagoških mentorjev (glejte spodaj za vsak projekt posebej) do vključno 23. 3. 2018 do 12. ure. 
  
Sama prijava še ne zagotavlja sodelovanja v projektu. Pedagoški mentorji bodo izvedli izbirni 
postopek, v katerem bodo upoštevali tudi vaša motivacijska pisma. 
 
PROJEKT 1 
Naziv projekta: Vsak dar ima svoj čar – kultura obdarovanja na Slovenskem 
Mentor na FT UM: doc. dr. Marjetka Rangus in doc. dr. Lea Kužnik 
Mentor na FF UL: doc. dr. Mateja Habinc  
 
Kratka vsebina:  
Zaradi globalizacije in številnih tujih vplivov je pomembno, da poznamo našo lastno dediščino, se z njo 
identificiramo, saj je lastna le nam in jo kot tako ohranjamo in nadgrajujemo v sodobnem času in 
prostoru. Sestavni del mnogih šeg in navad je tudi obdarovanje, ki je dvostranski proces. Govorimo 
lahko tudi o komunikaciji med dvema posameznikoma, tistim, ki darilo podarja in tistim, ki ga sprejema. 
Obdarovanje je eden od načinov vpogleda v naše intimno življenje, saj darila, ki jih podarjamo s seboj 
nosijo pomembno sporočilo. Darila so prinašalci določenega sporočila obdarovalca obdarovancu. So 
odraz upov in strahov ljudi. So medij za razkrivanje družbenega vedenja. Obdarovanje ima pomembno 
vlogo v osebnem življenju v preteklosti in sodobnosti.  
Poudarek projekta bo na raziskavi kulture in načinov obdarovanja ljudi ob različnih priložnostih v 
preteklosti in sodobnosti na Slovenskem (darila ob praznikih koledarskega leta, osebnih praznikih, 
ljubezenska darila, »spodletela« darila… ) ter zasnovi tipologije daril. Raziskava bo služila kot osnova za 
razstavo o darilih in obdarovanju v Posavskem muzeju Brežice. 
 
Trajanje projekta: 5 mesecev (med aprilom in avgustom 2018) 



 
V projektu sodelujejo študenti Fakultete za turizem UM, in sicer:  
4 študentje univerzitetnega programa Turizem (UN) 
2 študenta magistrskega programa Etnologija in kulturna antropologija (UL) 
 
Prijavnice pošljite na mail: 
marjetka.rangus@um.si 
lea.kuznik@um.si 
 
 
  



PRIJAVNICA ZA SODELOVANJE V PROJEKTU  

»Po kreativni poti do znanja 2017-2020« 

 

Naziv projekta  

Ime in priimek študenta  

Domači naslov, poštna št. in kraj  

EMŠO  

Vpisna številka   

Elektronska pošta  

Telefon  

Študijski program  

Letnik  

Fakulteta  

 

Motivacijsko pismo (vsaj 2 odstavka): 

 


