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PROGRAM DELA 2019 
ŠTUDENTSKI SVET EPF 

 

 Aktivnost: 
Predviden 

datum izvedbe: 
Opis: 

1. TUTORSTVO Skozi celo leto 

ŠS EPF in tutorji zelo tesno sodelujejo skozi celotno študijsko 

leto. V sklopu tutorstva organiziramo dva projekta, enega v 

zimskem semestru in enega v letnem. 

 

S tutorji fakultete prav tako opravljamo promocijo ŠS EPF in 

tutorjev.  

 

Prvi dogodek, ki se zvrsti je Pridi poglej in izberi, kjer prvim 

letnikom pomagamo pri izbiri prave usmeritve. Na ta dan jim 

želimo ponuditi malce osvežitve, saj se te predstavitve dogajajo 

v mesecu juniju.  

Drugi tak projekt pa je Vprašaj ne grizemo, kjer študente bruce 

v prvem tednu študijskega leta pozdravimo z manjšo 

dobrodošlico. Ponudimo jim okrepčilo, v smislu zajtrka, mi pa 

smo tam za njih, v kolikor imajo kakšno vprašanje. 

 

Na en tak dogodek lahko pričakujemo od 50 – 60 študentov. 

 

Dokazno gradivo bodo objavljene grafike, ki jih bomo objavili 

na Facebook strani, fotografij z dogodkov. 

2. 
ŠPORT – NAROČILO 

MAJIC ZA UNI LIGO 
Skozi celo leto 

Na fakulteti svoje študente izredno podpiramo pri vsakršni 

športni udeležbi, zato smo še toliko bolj ponosni, ko zberemo 

ekipe študentov za udeležbo na univerzitetni športni ligi UM.  

 

V ta namen smo vsako leto do sedaj športnikom naročili majice, 

ki so jih nosili na vseh tekmah, ko so se borili proti 

nasprotnikom. Tudi v letu 2019 želimo omogočiti tekmovalcem, 

da zastopajo barve svoje fakultete. 

 

V ta namen jim bomo naročili majice z našim logotipom ter 

imenom fakultete.  

 

Naročilo majic bo za približno 60 športnikov. 

 

Dokazno gradivo bodo slike majic. 

3. 

PROMOCIJA FAKULTETE 

( INFORMATIVNI 

DNEVI, UVODNI DAN) 

15. in 16. 2. 2019 

Veliko vlogo na informativnih dnevih odigramo tudi študentski 

predstavniki, ki smo do sedaj še vedno pomagali pri izvedbi le-

teh. Na ta dan poskrbimo, da vsak dijak dobi odgovor na 

njihovo vprašanje kar pomeni, da moramo biti ves čas prisotni. 

Da bi si nas dijaki še bolj zapomnili, jim vsako leto pripravimo 

manjše pakete ter promocijski material ŠS EPF. Kot vsako leto 

je to manjši promocijski material (pisala, bloki, označevalci 

strani). Dijakom poskušamo tudi prikazati kakšno je študentsko 

življenje ter jih seznaniti z našima dvema stavbama, na katerih 

se izvaja učni proces. 

Ocenjujemo, da se bo informativnih dni udeležilo okoli 200 

dijakov. 

Dokazno gradivo bodo fotografije z dogodka ter fotografije 

materiala. 



 

4. 

POIZPITNI ŽUR EPF IN 

FKBV 

 

 

Začetek marca 2019 

(predvidoma 5. 

marec) 

V začetku marca bomo študentom EPF omogočili malce 

sprostitve po napornem izpitnem obdobju. Za tokratno 

izpeljavo projekta se bomo povezali s Fakulteto za kmetijstvo 

in biosistemske vede. Menimo, da bomo na ta način povezali 

dve fakulteti in študentje se bodo imeli možnost spoznati z 

novimi kolegi.  

 

Da bi privabili študente bomo izvedli nagradne igre. Stopili 

bomo v kontakt s podjetji ter pridobili nekaj sponzorskih 

sredstev. Tovrstni projekti nam pomagajo, da nas ostali 

študentje prepoznajo ter da se želijo družiti z nami. Prav tako 

pa jim omogočimo tudi malce zabave, da se sprostijo ob vstopu 

v nov študijski semester. 

 

Zabave se bo udeležilo od 300 do 400 študentov. 

Dokazno gradivo bodo promocijski plakati ter fotografije iz 

dogodka. 

5 

JEZIKOVNI TEČAJ ( 

ITALIJANŠČINA/ 

PORTUGALŠČINA) 

Sredina marca – 

sredina maja 

Študentom EPF želimo vsako leto ponuditi tudi možnost 

začetnih tečajev jezika. Danes mora vsak dober ekonomist 

obvladati še vsaj dva tuja jezika. Vsako leto se potrudimo 

poiskati nove tečaje, zato se letos odločamo med dvema, in 

sicer italijanščina in portugalščina. Glede na ponudbe se bomo 

potem odločili kateri jezik bo izbran. 

 

Projekt se bo izvajal od sredine marca do sredine maja.  

Predvideno število udeležencev bo največ do 25 študentov. 

 

Dokazno gradivo bodo predstavljali promocijski plakati in slika 

s samega izvajanja tečaja. 

6. 
SEJEM RABLJENEGA 

GRADIVA 

Začetek marca in 

začetek oktobra 

Vsak študent na fakulteti potrebuje literaturo, ki mu bo 

pomagala pri opravljanju njegovih obveznosti.  

 

Ker se ŠS EPF zaveda, da nekatere knjige izredno stanejo, smo 

se odločili, da bi v začetku marca organizirali sejem rabljenega 

gradiva. Tako lahko študentje, ki so že opravili svoje obveznosti 

pri predmetih prinesejo odvečno gradivo ter ga tudi prodajo. S 

tem pa omogočimo brucem ter ostalim študentom, da lahko to 

gradivo dobijo po ugodnejši ceni.  

 

S projektom tudi spodbujamo v nakup rabljenega materiala, ki 

pa še vedno opravlja enako pomembno funkcijo. 

 

Predvidena udeležba na dogodku je od 60 do 70 študentov. 

 

Dokazno gradivo bodo fotografije z dogodka ter promocijski 

plakat. 

7. 
MAKRO ZGODBE, 

MIKRO PODJETIJ 

Marec 2019 

(predvidoma 20. 

marec) 

Na trgu je kar nekaj uspešnih mikro podjetij, ki se ukvarjajo s 

prav specifičnim in posebnim izdelkom ali storitvami. Pri takih 

podjetjih je pomembna zgodba in vidi se predanost lastnikov.  

 

V sklopu projekta Makro zgodbe mikro podjetij želimo povabiti 

3-4 takšna podjetja, ki bodo predstavila njihovo zgodbo. 

Vsebina je zanimiva za naše študente, saj se marsikdo odloči 

za svojo ustanovitev podjetja, z zgodbami, ki jih imajo, pa 

takšna podjetja poslušalcem vlijejo še dodatno motivacijo za 

zagon svoje uspešne zgodbe. 

 

Predavanja bodo namenjena vsem študentom EPF, kot tudi 

ostalim študentom UM.  

 

Dokazno gradivo bodo predstavljale fotografije iz dogodkov, 

vabilo študentom in grafike za promocijo preko socialnih 

omrežij. 



 

8.  

DELOVNO 

MOTIVACIJSKI VIKEND 

ŠS EPF 

Konec marca, 

začetek aprila 2019 

Delovanje študentskega sveta temelji na dobrem skupinskem 

delu, ki lahko doseže najboljše rezultate le ob motiviranosti 

vseh udeležencev.  

 

Z namenom medsebojnega spoznavanja in druženja ter 

krepitvi motivacije za nove podvige, se bomo odpravili na 

delovno-motivacijski vikend.  

 

V dnevu in pol bomo tako izvedli delavnice, ki bodo 

predstavnikom prišle prav pri njihovem delu, prav tako pa 

bomo organizirali team building igre, s pomočjo katerih bodo 

gradili motiviranost ter zavest o pomenu skupinskega dela.  

 

V aktivnosti bo vključenih 25-30 študentov, dokazno gradivo 

pa bodo predstavljale fotografije iz delovno-motivacijskega 

vikenda, program DMV in seznam udeležencev.  

9.  
TEDEN ZDRAVJA 

SLOGAN: ŽIVI ZDRAVO! 
Začetek aprila  

Menimo, da je zdrav življenjski slog še kako pomemben in o 

tem želimo ozaveščati tudi naše študente. Pripraviti želimo 

projekt, ki bo zajemal več aktivnosti, vse povezane z zdravim 

slogom življenja. Zdrav zajtrk, zdrava prehrana, joga, šport, 

itd.  

 

Dogodek bomo izvedli v prvem tednu aprila na Ekonomsko-

poslovni fakulteti. Projekt bo namenjen vsem študentom naše 

fakultete. 

 

Dokazno gradivo bodo grafike, vabila študentom, fotografije iz 

dogodka.  

 

10. 
MARKETINŠKI 

SEMAFOR 
April 2019 

Marketinški semafor je največja študentska marketinška 

konferenca na Štajerskem. 

 Vsako leto jo organizira Klub za marketing. 

 

Tokratna konferenca bo že 13. zapored. Odločili smo se, tako 

kot smo že delali v preteklosti, da se povežemo s Klubom za 

marketing in skupaj organiziramo in študentom ponudimo 

resnično kakovosten in zanimiv dogodek.  

 

Dogodek se bo predvidoma odvijal drugi teden v aprilu. 

Udeležilo pa se ga bo približno 500 udeležencev. Projekt je 

namenjen vsem študentom UM in drugim gostom iz 

gospodarstva. 

 

Dokazilo o izvedbi projekta bodo fotografije in promocijski 

plakati in letaki. 

11. 
DELAVNICE/ 

SEMINARJI 

Sredina aprila ( 

predvidoma 15. 

april) 

Vsako leto poskušamo študentom organizirati tudi različne 

delavnice, s temami, ki so aktualne. Pri organizaciji teh delavnic 

bi se povezali tudi s Kariernim centrom EPF oziroma UM, ki bi 

nam delno sofinanciral tudi organizacijo le-teh. Upamo, da bo 

sodelovanje uspešno, saj si le tako racionaliziramo stroške. 

Stroški predavateljev so po navadi visoki. 

 

Žal ne moremo še opredeliti kakšne teme bi izbrali, saj je 

odvisno od izbire predavateljev ter njihovega področja, ki ga 

opravljajo. Izvedli bi 3 delavnice, ki bi se izvedle v enem tednu. 

 

 Na tak način tudi poskrbimo, da se študentje udeležijo vseh 

treh, sploh če gre za povezavo med delavnicami.  

 

Delavnic bi se udeležilo od 25-50 študentov, odvisno tudi od 

predavateljevih želja. 

 

Dokazno gradivo bodo fotografije z dogodka ter promocijski 

plakat. 



 

12. 
EPF POJE: KARAOKE 

VEČER 

Konec aprila 

(predvidoma 24. 

april) 

Vsako leto želimo študentom ponuditi nove projekte in tako 

smo se odločili, da bi letos organizirali karaoke večer. Študenti 

se bodo lahko, sami ali v parih pomerili v petju njihovih 

najljubših popevk. Projekt bomo najverjetneje izvedli v enem 

izmed manjših lokalov v Mariboru.  

 

Ker bo projekt organiziran prvič, težko ocenimo število 

udeležencev. Naš cilj in predstave se gibljejo med 50 – 80 

študentov.  

 

Dokazno gradivo bo promocija preko socialnih omrežjih, vabila 

študentov in fotografije iz dogodka.  

13. 
KAKO USPEŠNO 

DIPLOMIRATI 

Sredina maja 

(predvidoma 20. 

maj) 

Za študente 3. letnikov ali absolventov, skratka za vse 

študente, ki se bodo v kratkem lotili pisanja diplomskega dela 

bomo organizirali delavnico na kateri bomo študentom 

podrobno predstavili celoten proces diplomiranja.  

Opazili smo, da  imajo študenti iz tega področja največ vprašanj 

in zato menimo, da do delavnica koristna.  

Sodelovali bomo s tutorji Ekonomsko-poslovne fakultete. 

 

V preteklem letu je bilo na projektu približno 40-50 študentov. 

Pričakujemo, da bo letos obisk enak ali pa še nekoliko večji.  

Dokazno gradivo bodo predstavljanje fotografije iz dogodkov, 

vabilo študentom in grafike za promocijo preko socialnih 

omrežij. 

 

14. PIKNIK EPF IN FFKT 

Konec maja ( 

predvidoma 28. 

maj) 

 

Tik pred izpitnih obdobjem smo študenti pod stresom in 

menimo, da potrebujemo sprostitev. Na željo mnogih 

študentov smo se odločili za organizacijo panika.  

 

Da vzpostavimo stike še z ostalimi študenti smo se tokrat 

odločili za sodelovanje z ŠS FKKT, ker imamo s sodelovanjem 

zelo dobre izkušnje. 

 

Projekt bo namenjen vsem študentom EPF in FKKT. Izvedli ga 

bomo konec maja, na primerni lokaciji v bližini mestnega 

centra. 

  

Dokazno gradivo bodo predstavljene fotografije iz dogodkov, 

vabilo študentom in grafike za promocijo preko socialnih 

omrežij. 

15. 
IZDAJA BROŠURE – 

RAZLAGOVA RAZLAGA 
September 2019 

Izdaja brošure je že tradicionalen projekt ŠS EPF. Z brošuro 

želimo tudi v letošnjem letu podati brucem koristne informacije, 

ki jim bodo pomagale pri uvajanju v študijsko življenje na 

fakulteti. 

 

Hkrati pa je pomembno, da fakulteta gradi svojo prepoznavnost 

in s svojimi projekti prispeva k boljši prepoznavnosti med 

študenti. Tako želimo pri študentih vzbuditi zanimanje in željo 

po udejstvovanju na čim več obštudijskih dejavnostih in 

projektih.  

 

Prav v tej brošuri zajamemo vse aktivnosti, ki jih lahko kot 

študent UM zasledijo skozi celotno študijsko leto.  

 

Brošura bo namenjena vsem študentom, primarno pa jo 

posvetimo brucem, za lažji vstop v študijsko obdobje. Brošuro 

kot vsako leto umestimo v bruc paket, ki se razdeli na uvodnem 

dnevu ob začetku semestra.  

 

V aktivnost bo zajeto približno 700 študentov. 

 

Kot dokazno gradivo bomo priložili brošuro. 



 

16. 

BRUCOVANJE ŠTIRIH 

FAKULTET ( EPF, FKKT, 

FVZ, FS) 

22. oktober 2019 

Brucovanje je že tradicionalen projekt. Vse nove bruce 

sprejmemo med svoje vrste in z dnem brucovanja postanejo 

naši kolegi in kolegice. 

 

Tudi v letošnjem letu bi se radi povezali s še tremi fakultetami; 

in sicer fakulteto za strojništvo, fakulteto za kemijo in kemijsko 

tehnologijo ter fakulteto za zdravstvene vede.  

 

Zabavo bomo izvedli v enem izmed mariborskih lokalov. 

Zabava je namenjena vsem brucem, vsekakor pa so več kot 

vabljeni tudi ostali študentje, ki si želijo malce sprostitve ob 

vstopu v študijski semester. Takšni projekti omogočajo 

študentom spoznati nove kolege, s katerimi se lahko povežejo 

tudi v sklopu študijske dejavnosti. Prav tako pa s takšnimi 

projekti poskrbimo za promocijo ŠS EPF.  

 

Pričakujemo, da bomo s projektom zajeli od 500 do 700 naših 

študentov. 

 

Dokazno gradivo o izvedbi projekta bodo predstavljeni 

promocijski plakati in fotografije z dogodka. 

17. 
KARIERNI SEJEM: ALI 

SI IZ PRAVEGA TESTA? 

Oktober/november 

2019 

ŠS EPF in tutorji med svoje dobre projekte uvršča tudi karierni 

sejem.  

 

Ravno zaradi takšnega odziva študentov, bomo letos ponovno 

izvedli karierni sejem pod sloganom Ali si iz pravega testa?.  

 

Na tak način študentom približamo teorijo s prakso ter jim 

predstavimo par odličnih slovenskih podjetij. Na ta dan 

študentje pridobijo informacije, ki jih bodo potrebovali ob 

zaposlitvi. Ker pa želimo vsako leto ponuditi nekaj več, želimo 

tudi letos poleg kariernega sejma ponuditi študijo primera. 

Povezali bi se s strateškim svetom EPF ter pridobili nekaj študij 

primerov, za najboljše pa bi priskrbeli tudi nagrade. 

 

Na ta dan pričakujemo okoli 100 udeležencev.  

 

Dokazno gradivo bodo fotografije z dogodka ter promocijski 

plakati in letaki. 

18.  DEBATNE URICE Začetek novembra 

Zadnje čase opažamo, da želijo biti študentje slišani ter 

zastopani. Najraje to storijo kar sami ter želijo uveljaviti tudi 

svoj glas. Zato se je ŠS EPF odločil, da bo pripravil debatne 

urice, na katere bo povabil tudi profesorje, ki bolj obvladajo 

področje. Tema debat bo prilagojena glede na aktualno 

problematiko v poslovnem svetu, svetovni ekonomiji ali drugih 

področjih našega študija. 

 

S tehtnimi argumenti za in proti bodo ob koncu pridobili tudi 

drug pogled na nastalo problematiko.  

 

Udeležba na debatnih uricah bo predvidoma zajemala do 20 

študentov. 

Dokazno gradivo bodo fotografije. 

19.  

PREDAVANJE/OKROGLA 

MIZA: POKLICI 

PRIHODNOSTI 

Začetek novembra 

Študent EPF se velikokrat vpraša, kaj bo počel, ko bo končal 

svoje šolanje in bo diplomiral. Vrsto podjetij zaposluje 

ekonomiste, tako da dela je več kot dovolj. Kaj pa če nekdo ne 

želi biti računovodja ali bančnik.  

 

Organizirali bi predavanja/okroglo mizo, kjer bi bili 

predstavljeni poklici v prihodnosti. Na tak način se bodo 

študentje lahko seznanili, kje poiskati zaposlitev, katere 

kompetence je še potrebno pridobiti do zaključka študija, da 

bomo uspešnejši pri iskanju zaposlitve. Povabili bi nekaj 

predstavnikov poklicev v resnici ter jim omogočili, da sami 

povedo, na kaj se je smiselno osredotočiti v času študija. 

 

Predvideno število udeležencev bo od 50-70 študentov. 

 

Dokazno gradivo bodo promocijske grafike, vabilo študentom, 

fotografije iz dogodka.  



 

20.  DOBRODELNA ČAJANKA 

December 2019 

(predvidoma drugi 

teden decembra) 

Mesec december je mesec veselja, kot tudi dobrodelnosti. 

Vsako leto podpiramo dobrodelno akcijo Študentskega sveta 

Univerze v Mariboru, bi pa dodali še svojo manjšo akcijo. 

 

Za študente naše fakultete bomo priredili dobrodelno čajanko, 

kjer jim bomo v zameno za njihove prispevke dali čaj, kavo, 

piškote ali kakšno drugo jed. Verjetno bomo ponovno sodelovali 

z društvo UP-pornik. 

 

Pripravili bomo grafično podobo projekta in načrt promocije na 

socialnih omrežjih. 

21.  KINO VEČER EPF 

December 2019 

(predvidoma drugi 

teden decembra) 

Projekt Kino večer se je izkazal za projekt, ki je študentom pri 

srcu, ne povzroča pa velikih stroškov in ne zajema veliko dela 

s strani članov ŠS EPF. 

 

Menimo, da se lahko na takšnih projektih  povežemo s študenti 

in se še dodatno promoviramo.  

 

Kino večer bo potekal v začetku decembra, na Ekonomsko-

poslovni fakulteti in bo namenjen vsem študentom EPF.  

 

Skupaj s študenti bomo izbrali film in pripravili vse potrebno, 

da pričaramo kino vzdušje na fakulteti.  

 

Dokazno gradivo bodo predstavljene fotografije iz dogodkov, 

vabilo študentom in grafike za promocijo preko socialnih 

omrežij. 

  



 

 
V program dela smo umestili projekte in aktivnosti, s katerimi si študentje pridobijo nova znanja izven 

študijskih obveznosti na fakulteti. S takšnimi aktivnostmi želimo študente povezati s podjetji in 

gospodarstvom že v času njihovega študija. Ponuditi jim želimo možnost vpogleda v okolje, ki jih 

čaka po zaključku študija. Zaradi navedenega menimo, da ima naš program tako za študente kot tudi 

za fakulteto ogromno dodano vrednost, saj študentom omogočamo pridobitev dodatnega znanja, ki 

jim bo še kako koristil pri samem študiju ter delu po študiju. Znanja, veščine in izkušnje, ki jih bodo 

pridobili, jim bodo, kot bodočim iskalcem zaposlitve, gotovo olajšala zaposlovanje. S programom dela 

želimo tudi opomniti na pomen in pomembnost druženja ter pletenj vezi med študenti in študentskimi 

predstavniki. V tej točki program dela prav tako predstavlja dodano vrednost, saj so vse aktivnosti 

zasnovane tako, da spodbujajo študente k medsebojnemu sodelovanju. Z izvajanjem aktivnosti 

želimo med študenti tudi razširiti zavest o pomembnosti njihovega vključevanja v univerzitetno 

okolje, jim ponuditi velik razpon kakovostnih obštudijskih dejavnosti in posledično tudi izboljšati 

kakovost študijskega procesa. S takšnimi projekti želimo pri študentih spodbujati inovativnost, 

raziskovanje, iskanje alternativ ter spodbuditi k odličnosti. S takšnimi projekti in aktivnostmi pa tudi 

pozitivno vplivamo na promocijo fakultete in posledično tudi univerze v širši javnosti.  

 

V programu dela za leto 2019 imamo nekje polovico vseh projektov, projekte izobraževalne narave 

ki bodo nadgradili znanje študentov ali nudili vpogled v delovno okolje bodočih delodajalcev. Projekti, 

ki so posredno ali neposredno povezani s strokovnim področjem študija so: Sejem rabljenega gradiva, 

Jezikovni tečaji, Makro zgodbe mikro podjetij, Delavnice s Kariernim centrom, Kako uspešno 

diplomirati, Karierni sejem-Ali si iz pravega testa, Debatne urice in Poklici prihodnosti. 

Preko socialnih omrežij in spletne strani Ekonomsko-poslovne fakultete bomo redno objavljali različne 

možnosti vključevanja v raziskovalne projekte in dejavnosti. Na spletni strani EPF je tudi posebej 

zavihek za projekte raziskovalne narave. Poleg projektov, ki bodo v izvedbi fakultete ali univerze, 

bomo objavljali tudi projekte in dogodke, ki jih bodo izvajali zunanji izvajalci in podjetja, kot so na 

primer konference, tekmovanja in natečaji. Poleg novic in dogodkov o projektih pa bomo občasno 

objavljali tudi članke, ki bodo zanimivi za bodoče ekonomiste. 

Jezik je danes zelo pomemben v svetu ekonomistov. Vsako leto se trudimo, da bi študentom ponudili 

različne vrste začetnih tečajev jezikov, ki so med študenti najbolj zaželeni. V letošnjem letu želimo 

tako ponuditi enega izmed dveh jezikov, in sicer italijanščina ali portugalščina. Veliko zanimanje je 

pri študentih predvsem pri portugalščini, verjetno tudi zaradi študijskih izmenjav.  

Študentje, ki so vpisani na fakulteto na začetku svoje študijske kariere še ne vedo kaj jih najbolj 

veseli, kje želijo delati, ko bodo študij končali. Kar nekaj študentov pa je odločenih, da bodo odprli 

svoje podjetje ter si tako sami krojili usodo. S krajšimi predavanji bomo organizirali dogodek Makro 

zgodbe mikro podjetij, kjer se bodo predstavila uspešna manjša slovenska podjetja, ki so s svojo 

idejo v Sloveniji ali v tujini prodrli na trg.  

Na predavanjih in vajah veliko poslušamo o teoriji poslovanja podjetij, kako potekajo zaposlitve, 

kakšne kadre iščejo, kakšne kompetence bi morali imeti bodoči delojemalci. Zato bomo študentom 

omogočili možnost, da se seznanijo z delovnim procesom v znanih slovenskih podjetjih ter kakšni 

poklici bodo zaželeni v prihodnosti. V ta namen bomo organizirali projekta kot sta Karierni sejem, z 

imenom Ali si iz pravega testa? ter predavanja na temo Poklici prihodnosti. 

 



 

Prepoznavnost študentskega sveta zagotavljamo z aktivnim delovanjem na socialnih omrežjih in 

preko naših svetnikov. Svetniki se izpostavijo in pozovejo svoje kolege k spremljanju našega 

delovanja, povabijo pa jih tudi k temu, da sodelujejo pri naših projektih in se v kolikor nastanejo 

težave obrnejo na njih. Skozi celotno študijsko leto smo aktivni na socialnih omrežjih, kot so Facebook 

in Instagram. Na vseh naših projektih člani ŠS EPF nosijo promocijska oblačila, včasih tudi izven 

projektov.  Na vseh projektih uporabljamo promocijske elemente kot so naša stojnica, roll up stojali 

in transparente. Za prepoznavnost pa poskrbimo tudi z aktivnim sodelovanjem na predstavitvah 

fakultete, kjer poskrbimo, da že dijaki, torej bodoči bruci vedo kdo in kaj je Študentski svet. 

 

Projekti, ki jih letos izvajamo prvič in na novo so skrbno izbrani z namenom, da služijo promociji ŠS 

EPF in pa seveda vsem študentom naše fakultete z vsebino, s katero bodo obravnavani. Upamo si 

trditi, da skoraj vsi študentje lahko najdejo projekt, ki jih zanima in bi se ga z veseljem udeležili. 

Imamo kar nekaj različnih usmeritev in področij in je tako težko zares pokriti vse vsebine. Morda vseh 

ne moremo pokriti v enem letu, zato so ene na vrsti letos, druge pa drugo leto.  

 

Projekte, ki se ponavljajo vsako leto prepoznamo kot pozitivne in vidimo dodano vrednost v njih. Prav 

tako se nam zdi pomembno, da ustvarjamo »tradicionalne projekte«, saj z njimi povečujemo 

pripadnost. Ponovno bomo organizirali Sejem rabljenega gradiva, ki se je izkazal kot nekaj zelo 

koristnega za študente. Povratne informacije in dejstvo, da se ga vsako leto udeleži vedno več 

študentov sta glavna razloga za ponovno izvedbo. Ponovno bomo izvedli Delovno-motivacijski vikend 

ŠS EPF, ker smo ugotovili, da je bistvenega pomena, da delujemo kot ekipa povezano in enotno, saj 

je naše delovanje in so naši projekti potem boljši. Vidimo veliko prednosti in koristi v izvedbi in ga 

zato ponovno uvrščamo v program dela. Prav tako ponavljamo naši že dve tradicionalni zabavi in 

sicer Poizpitni žur in Brucovanje. Zdi se nam, da taka neformalna druženja povečujejo prepoznavnost 

ŠS in povezujejo študente. Zdi se nam, da mora naše osnovno poslanstvo biti to, da študentom 

ponudimo takšne projekte, ki si jih zares želijo in del študentskega življenja so vsekakor tudi zabave. 

Projekt » Kako uspešno diplomirati« prav tako ponavljamo v tem študijskem letu, saj so povratne 

informacije študentov, kot tudi službe za študentske zadeve le pozitivne. Študent se le enkrat v 

življenju sreča s postopkom diplomiranja in ima mnogo vprašanj. V sklopu projekta nanje odgovorimo 

in tako izboljšamo oz. olajšamo to prehodnost. Ponovno, v našem programu, je tudi brošura 

Razlagova razlaga, ki se izdaja že sedmo leto. Vsebina brošure je namenjena študentom in njihovemu 

življenju na fakulteti. Uporabljamo jo skozi vso študijsko leto in predstavlja odličen material za prikaz 

našega dela. Projekt Karierni sejem organiziramo sicer že nekaj let, v novi obliki in pod imenom Ali 

si iz pravega testa pa tokrat drugo leto. Odločili smo se za izvedbo, saj verjamemo, da imajo študenti 

veliko koristi od izvedenega projekta, prav tako pa smo skozi projekt vzpostavili mnogo vezi s podjetji, 

ki omogočajo nadaljnja sodelovanja, kar se nam zdi zelo pomembno.  

 

Izvedene projekte evalviramo v sklopu organizacijskih ekip, ki posamezen projekt pripravljajo. Prav 

tako projekt evalviramo na seji Študentskega sveta in poročamo o našem delovanju na kolegiju 

vodstva, kjer tudi vodstvo prosimo za napotke v prihodnje. Ugotovili smo, da je zelo priležno, če 

ustvarjamo pisne evalvacije, ki jih potem pred naslednjim projektom preberemo, saj se sestava 

študentskega sveta pogosto menjuje. Vzpostavili smo si sistem, kjer vsak »organizator« projekta 

zapiše pozitivne strani projekta in negativne. Dokumente si shranjujemo na skupnem oblaku.  



 

 

Ugotavljamo, da so študenti obremenjeni s študijem in v določenih terminih nimajo časa za naše 

projekte, tudi če so zelo koristni. Zato smo zares dobro preučili študijsko leto in v času, ko je 

povečanje obveznosti na fakulteti, nimamo načrtovanih projektov. 

 

  



 

Cilji, ki jih želite doseči s programom.  

 
• Povečanje prepoznavnosti ŠS EPF UM – kot vsako leto - kar bomo poskušali doseči z 

izvedbo našega celotnega programa in dodatnimi aktivnostmi skozi študijsko leto. Aktivno 

bomo spodbujali študente, da se s pobudami, težavami in predlogi obračajo na nas, le te pa 

bomo poskušali v najkrajšem možnem času razrešiti.  

 

• Vzpostaviti želimo povezavo med študenti iz pedagoškimi delavci- Ugotavljamo, da 

niso zadostno obveščeni o naših projektih, prav tako pa smo prejeli pobude za sodelovanje s 

strani profesorjev. Želimo si vzpostaviti sistem oz. vez, kjer bomo vsi obveščeni o dogajanju. 
 

 

• Povečati pripadnost študentov do Ekonomsko-poslovne fakultete - člani ŠS EPF 

ponosno zastopamo Ekonomsko-poslovno fakulteto. Menimo, da je pripadnost fakulteti 

pomembna in povečanje pripadnosti bomo poskušali doseči z družabnimi dogodki, kjer se 

bomo neformalno povezovali. 

 

• Vzpodbuditi študente k aktivnemu udejstvovanju ob študijskih obveznostih – danes 

na trgu dela znanje iz predavalnice že zdaleč ni dovolj. To miselnost želimo spraviti do vseh 

študentov. Upamo, da je naš nabor projektov dovolj zanimiv in raznolik, da bom pritegnili 

čim več študentov. 

 

• Povečanje kakovosti študija in študentskega življenja na fakulteti – kot eden izmed 

treh deležnikov si tudi študenti prizadevamo izboljšanje kakovosti študija in študentskega 

življenja na fakulteti. Cilj bomo dosegli s promocijo študentske ankete, v sklopu tutorstva 

izvajali dodatne priprave na predmete, organizirali sejem gradiva ipd. 

 
• Omogočanje pridobivanja različnih znanj in kompetenc  - zavedamo se, da znanje iz 

predavalnice ni več dovolj. Želimo doseči, da bodo študenti imeli kar se da veliko možnosti 

na EPF pridobiti še dodatna znanja in veščine, ki bodo predstavljala dodano vrednost iz 

izboljšala ugled naših diplomantov. 

 
• Povezovanje z gospodarstvom – povezovanje je izrednega pomena tako za člane ŠS EPF, 

kot tudi za študente. Želimo si čim več sodelovanj z gospodarstvom oz zunanjimi deležniki, 

tako da bomo zraven teorije iz predavalnice dobili še vpogled kako to izgleda v praksi. 

 

• Medfakultetno sodelovanje – medfakultetno sodelovanje tudi opredeljujemo kot cilj, saj 

želimo le to še povečati, ker smo v preteklosti imeli le dobre izkušnje in pozitivne povratne 

informacije.  

 
 

 

 

 


