
 

 

 

Povabilo k sodelovanju študentov na projektu 
 

AGRO - LIKE - Popularizacija kmetijstva kot gospodarske dejavnosti med generacijo Z 

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede UM in Ekonomsko-poslovna fakulteta UM v okviru razpisa 
»Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020 za študijski leti 2018/2019 in 
2019/2020« išče študenta/študentki Ekonomsko- poslovne fakultete za sodelovanje na projektu za 
pridobitev praktičnega znanja na področju promocije kmetijstva kot gospodarske dejavnosti med 
generacijo Z.  
 
Naziv projekta: AGRO-LIKE - Popularizacija kmetijstva kot gospodarske dejavnosti med generacijo Z  

Trajanje projekta: od 1.3.2020 do 30.6.2020 
Predvidena skupna denarna spodbuda študentu/študentki: cca 5,38 EUR/uro neto zneska (9 EUR 

bruto), največ 200 delovnih ur/projekt (različno število opravljenih ur v posameznem mesecu) 

 
KRATEK POVZETEK VSEBINSKE ZASNOVE PROJEKTA 

Sodelujoči: Fakulteta za kmetijstvo In biosistemske vede UM, Ekonomsko-poslovna fakulteta UM 

Za ohranitev zanesljivosti globalne preskrbe s hrano do leta 2050 je potrebno bistveno povečanje 

količine njene proizvodnje. Ker bodo današnji dijaki in študenti leta 2050 profesionalci, je izredno 

pomembno, da se izobrazi zadostno število mladih, ki bi lahko odgovorili na naraščajoče povpraševanje 

po hrani. Težava, ki se trenutno pojavlja, je v tem, da je premalo mladih zainteresiranih za študij s 

področja kmetijstva in sorodnih ved. Prav tako se premalo mladih poklicno ukvarja s kmetijstvom. 

Tekom projekta bi želeli ugotoviti, kateri so najpomembnejši razlogi za nezanimanje za kmetijstvo kot 

gospodarsko dejavnost ter mladim predstaviti kmetijstvo kot dobro in zanimivo poklicno pot. Opravili 

bomo globinske intervjuje (kvalitativna metoda) ter analizirali odgovore pridobljene s pomočjo metode 

spraševanja (kvantitativna metoda) študentov in dijakov iz kohezijske regije Vzhodna Slovenija. 

Trenutna podoba kmetijstva je zagotovo ena od ovir pri privabljanju večjega števila mladih, ki bi se 

akademsko ter poklicno ukvarjali s kmetijstvom. Izboljšanje ozaveščenosti lokalne družbe o vlogi 

kmetijstva v našem vsakdanjem življenju, lahko močno izboljša podobo sektorja na splošno in s tem 

tudi poveča število mladih, ki bi izbrali to študijsko področje. Analizirani bodo tudi drugi možni razlogi 

za majhno zanimanje za študij ali poklic s področja kmetijstva, kot so kakovost študija, priložnosti, ki se 

ponujajo tekom študija in karierna perspektiva po diplomi. Izboljšanje komuniciranja z javnostjo ter 

izpostavljanje vseh pozitivnih vidikov kmetijstva, je način za povečanje števila študentov ter mladih, ki 

se prijavijo na študij s področja kmetijstva ali katere koli druge sorodne vede. Problem posledično 

podaja odgovor na eno izmed temeljnih vprašanj s področja Skupne Kmetijske Politike Evropske Unije. 

Po eni strani je opazno zelo hitro staranje kmetijske populacije, po drugi strani pa zelo majhno število 

mladih, ki bi izbrali kmetijstvo kot svojo karierno pot. 



 

 

NAČIN PRIJAVE 

K sodelovanju vabimo dva (2) študenta/ki: 

 Univerzitetni študijski program 1. stopnje Ekonomske in poslovne vede – 1 študent/-ka 

 Študijski program 2. stopnje Ekonomske in poslovne vede – 1 študent/-ka 

Študenti bodo v sklopu projektnega timskega dela pridobili praktične izkušnje pred zaključkom študija, 

da bodo lahko z boljšimi kompetencami uspešno vstopili na trg delovne sile. 

Sodelujoča študenta(ki) morata biti v času izvajanja projekta vpisan(a) v javno veljavni študijski 

program v Republiki Sloveniji ter ne sme biti v delovnem razmerju, samozaposlen(a), prijavljen(a) na 

Zavodu RS za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb ali samostojni podjetnik. 

Vaše prijave z zadevo »Prijava na projekt AGRO-Like« ter z navedbo kontaktnih podatkov (ime in 

priimek, telefonska številka) in stopnje študija pošljite do 19.2.2020 do 12. ure na naslov 

borut.milfelner@um.si. 

Na podlagi izkazanega interesa bo z zainteresiranimi študenti organiziran sestanek, ki bo potekal v 

sredo 19.2.2020 ob 12.00 v kabinetu 404 na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru. Prosimo, da se 

ga prijavljeni študenti udeležite. 

Vse ostale dodatne informacije v zvezi s projektom so vam na voljo preko elektronskega naslova 

borut.milfelner@um.si. 

borut.milfelner@um.si
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