
 

 

Povzetek projekta Po kreativni poti do znanja 2016/2017  
za namen objave in predstavitve na spletni strani sklada 

 
 
1. Polni naslov projekta: ___Prenova terminskega planiranja v podjetju AKZ Tehnik______ 

 

 V katero področje na prvi klasifikacijski ravni KLASIUS-P se uvršča projekt glede na 
vsebinsko zasnovo (neustrezno področje izbrišite): 

 
3 - Družbene, poslovne, upravne in pravne vede 

 
 
2. V sodelovanju z: (navede se univerza oz. samostojni visokošolski zavod, ki je prijavil 
projekt in članica, ki je nosilka projekta ter partnerja – podjetja, ki je/sta vključena v projekt) 
 
___ UM – Ekonomsko-poslovna fakulteta____________________________ 
 
____ AKZ TEHNIK, antikorozijska zaščita, d.o.o._______________________ 
 
 
3. Besedilo: 
 

 Opredelite problem, ki se je razreševal tekom izvajanja projekta 

Problem, ki smo ga v projektu obravnavali je, da podjetje AKZ Tehnik nima sistemsko urejenega 
terminskega, kar pomeni, da v podjetju ob vsakokratnem novem naročilu težje organizirajo 
proizvodnjo ali vsaj ugotovijo, kaj bi pomenila sprememba terminskega plana, če novo naročilo 
prioritetno uvrstijo na začetek čakalne vrste. Slaba priprava terminskega plana proizvodnje tako 
pogosto vodi predvsem do zamud pri določenih naročilih. Zaradi slabšega terminskega planiranja 
proizvodnje v podjetju nastajajo še drugi problemi (npr. težave pri vodenju zalog potrebnega 
materiala, neenakomerno obremenitev kapacitet in delovne sile ter težave pri doseganju dobavnih 
rokov). 

 

 Opišite potek reševanja problema oz. kratek povzetek projekta 

 
V podjetju AKZ Tehnik se ukvarjajo z antikorozijsko in protipožarno zaščito jeklenih konstrukcij. 
Njihova proizvodnja je izrazito naročniške narave, saj prihajajo naročila zelo neenakomerno. To 
vodi do zamud pri dobavnih rokih, problemov pri nabavnem poslovanju, kopičenju ali 
primanjkovanju zalog ter neenakomernosti zasedenosti kapacitet. Namen projekta je tako bil 
prispevati k reševanju aktualnega problema terminskega planiranja proizvodnje v podjetju AKZ 
Tehnik, saj predlagani način izvajanja terminskega planiranja proizvodnje omogoča doseganje 
optimalnejših rezultatov delovanja podjetja (npr. izvedbe več naročil, krajši čas izvajanja delovnega 
naloga, itn.). Namen projekta je bil tudi aktivno vključevanje študentov v reševanje aktualnega 
problema z namenom pridobivanja kompetenc, kakor tudi prenos znanja med visoko-šolskim 
zavodom in podjetjem AKZ Tehnik, kar je okrepilo znanja na obeh straneh. 
 
Predstavljeni problem  tako predstavlja aktualni in pomemben izziv za podjetje, čigar rešitev bo 
pomembno prispevala k izboljšanju delovanja podjetja na različnih področjih delovanja ter nadaljnjo 
rast podjetja.  

 

 Navedite in opišite rezultate projekta ter njihov doprinos k družbeni koristnosti 

Na temelju izvedbe projekta lahko kot pomembnejše opredelimo predvsem naslednje rezultate 
projekta, in sicer: (1) prenova procesa terminskega planiranja na temelju uporabe programa LEKIN, 
ki predstavlja celovito orodja za podporo terminiranja; v tem okviru je bila predstavljena uporaba 
programa, ki so jo študenti prilagodili za potrebe podjetja ter prikaz možnosti uporabe različnih 
prednostnih pravil terminiranja, (2) predstavitev učinkov uporabe programa Lekin za različne 
udeležence (npr. zaposlene, odjemalce) ter na splošno učinkov izboljšanja terminskega planiranja 
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na zasedenost kapacitet, uporabo človeških virov ter delovanje podjetja; (3) zarisan layout procesa 
proizvodnje, opis delovnih mest, dokumentiran sistem kontrole v podjetju, zapisan potek 
managementa delovne sile, itn., ter (4) izpostavljena možnost nadaljnje optimizacije delovanja 
podjetja na temelju doseženih rezultatov projekta. Poleg rezultatov, ki se nanašajo neposredno na 
reševanje problema v podjetju, so bile doseženi tudi naslednji rezultati projekta: (1) pridobljene 
poklicno specifične kompetence, ki so jih študenti pridobili skozi delo na projektu. Študentje so tudi 
pridobil vpogled v realno delovno okolje ter se seznanili z delovanjem podjetja v kovinsko-
predelovalni industriji, (2) okrepljeno sodelovanje med fakultetama in podjetjem ter (3) prenos 
znanja v delovno okolje oz. okrepitev spoznanj o pomembnosti celovitega terminiranja proizvodnje 
ter ustreznega managementa procesov, zalog in razpoložljivih kapacitet in človeških virov za 
izvajanje temeljne dejavnosti podjetja v podjetju.  
 
Slovenska kovinsko-predelovalna industrija je na pragu večjih sprememb tako na področju uporabe 
naprednih proizvodnih tehnologij, kot novih organizacijskih konceptov, danes oboje znano pod 
terminom Industrija 4.0. Del tega aktualnega koncepta je tudi digitalna tovarna, kjer bo raba 
informacijsko-komunikacijskih tehnologij še bolj nujna kot do sedaj. Zato je ključnega pomena za 
celotno družbo, da tudi mala podjetja ozaveščamo o pomenu rabe IKT podpore na vseh področjih 
poslovanja. Uporaba programske podpore za terminiranje proizvodnje je tako majhen, a vendar 
pomemben korak v pravo smer. 

 
4. Priloge: 

 

 Slikovno gradivo: Priložite  vsaj dve sliki npr. sliko končnega produkta, sliko študentov 
pri delu na projektu, sliko s sestankov ipd. Pri pošiljanju slik bodite pozorni, v kolikor 
gre za končni produkt, da bo zadoščeno zahtevam glede informiranja in obveščanja 
(ustrezni logotipi itd.). 
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Povzetek projekta Po kreativni poti do znanja 2016/2017  
za namen objave in predstavitve na spletni strani sklada 

 
 

1. Polni naslov projekta:  
 
Finalizacija razvoja in osvajanje trga z inovativnim izdelkom TSS Swing Groover 

 

 V katero področje na prvi klasifikacijski ravni KLASIUS-P se uvršča projekt glede na 
vsebinsko zasnovo (neustrezno področje izbrišite): 

 
3 - Družbene, poslovne, upravne in pravne vede 

 
 
2. V sodelovanju z: (navede se univerza oz. samostojni visokošolski zavod, ki je prijavil 
projekt in članica, ki je nosilka projekta ter partnerja – podjetja, ki je/sta vključena v projekt) 
 
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor – nosilka projekta  
 
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo – partnerica 
 
TSSGOLF, proizvodnja in trgovina športnih pripomočkov, d.o.o. – podjetje  
 

 
3. Besedilo: 
 

 Opredelite problem, ki se je razreševal tekom izvajanja projekta 

 
Podjetje TSSgolf, d. o. o., je mlado mikro podjetje z relativno majhno ponudbo lastnih izdelkov, 
katerih glavni predstavnik je inovativni izdelek za učenje golfa – SweetSpot Groover. Podjetje do 
sedaj ni imelo oblikovane strategije vstopa na trg in je imelo težave pri lansiranju tega izdelka na 
trg.  SweetSpot Groover je precej specifični produkt, zato je bilo strategijo vstopa na trg potrebno 
premišljeno oblikovati in definirati. Osnovni namen projekta je bil izvesti analizo in oblikovanje 
možnih pristopov trženja ter podati predloge za izboljšanje samega izdelka, tako s tehničnega kot 
tudi z oblikovnega vidika. 
 

 

 Opišite potek reševanja problema oz. kratek povzetek projekta 

 
V okviru projekta je bila opravljena analiza konkurence in izvedena raziskava trga golf pripomočkov, 
z ozirom na pripomočke, ki pripomorejo k učenju točnosti golf udarca. Na podlagi te analize in 
raziskave so bile izvedene aktivnosti generacije idej, plod katerih je bil nabor variantnih rešitev 
izdelka. S pomočjo metod konstruiranja je bila izbrana najboljša varianta oblikovne in funkcijske 
izvedbe izdelka, ideje pa oblikovane v virtualnem 3D modelu. Izbrane rešitve so se v razvojni fazi 
projekta predstavile lastniku podjetja TSSgolf, s katerim je skozi diskusijo in analizo bil izbran 
najprimernejši koncept za izboljšavo ter dodelavo. Ob tem je bil izdelan tudi virtualni prototip 
sugerirane izboljšava izdelka. 
 

 

 Navedite in opišite rezultate projekta ter njihov doprinos k družbeni koristnosti 

 
Podjetje je pridobilo izdelan letni marketinški plan, z opisom kako, kdaj in kje vstopiti na trg. 
Pridobilo je tudi pomembne ideje glede promocije, predvsem za organizacijo dogodkov. V primeru, 
da se podjetje odloči za večjo investicijo v razvoj in izdelavo tehnološko naprednejše rešitve, ima na 
voljo oblikovan koncept nove generacije izdelka, hkrati pa tudi dodelane tehnološko naprednejše 
rešitve. Podjetje je pridobilo tudi nabor idej glede tehnologije izdelave trenutnega izdelka. Projektni 
tim je predstavil določene enostavne in cenovno ugodne rešitve, katere bi pripomogle k izboljšanju 
videza obstoječega izdelka. Prav tako je podjetje pridobilo rešitve, ki vplivajo na življenjsko dobo ter 
stabilnost izdelka. 
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Projekt pomaga vključenemu podjetju povečati možnosti vplivanja na razvoj in prepoznavnost golfa 
v ožji in širši okolici. Med drugim je rezultat projekta tudi opredeljen koncept organiziranja dogodkov 
pod tematiko »pomen in igra golfa«, na katerih bodo imeli poznavalci igre (golf trenerji in ostali) 
možnost deliti svoja znanja in izkušenj med udeleženci dogodkov. Slednji bi se tako bolj intenzivno 
in ciljno seznanjali z golfom in načinom igranja golfa, kar bi predvidoma privedlo do njihove 
povečane zainteresiranosti za ta šport. S tem bi se povečala obiskanost lokalnih golf igrišč, njihov 
razvoj, hkrati bi se dvignila tudi golf kultura v Sloveniji, Slovenija pa bi se povzpela na svetovnem 
zemljevidu golf destinacij, kar bi dolgoročno ugodno vplivalo tudi na turizem in športno aktivnost 
prebivalcev v Sloveniji. 
 

 
4. Priloge: 

 

 Slikovno gradivo: Priložite  vsaj dve sliki npr. sliko končnega produkta, sliko študentov 
pri delu na projektu, sliko s sestankov ipd. Pri pošiljanju slik bodite pozorni, v kolikor 
gre za končni produkt, da bo zadoščeno zahtevam glede informiranja in obveščanja 
(ustrezni logotipi itd.). 

 
 
Slika 1: Analiziranje možnosti izdelave osnovne plošče naprave 
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Slika 2: Testiranje prototipa 
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Povzetek projekta Po kreativni poti do znanja 2016/2017  
za namen objave in predstavitve na spletni strani sklada 

 
 

1. Polni naslov projekta: KONKURENČNOST PODJETJA Z GUMARSKO PROIZVODNJO 
 

 V katero področje na prvi klasifikacijski ravni KLASIUS-P se uvršča projekt glede na 
vsebinsko zasnovo (neustrezno področje izbrišite): 

 
3 - Družbene, poslovne, upravne in pravne vede 

 
 
2. V sodelovanju z: (navede se univerza oz. samostojni visokošolski zavod, ki je prijavil 
projekt in članica, ki je nosilka projekta ter partnerja – podjetja, ki je/sta vključena v projekt) 
 
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
3. Besedilo: 
 

 Opredelite problem, ki se je razreševal tekom izvajanja projekta 

Predstavljeni interdisciplinarni projekt je temeljil na raziskovanju okolja delovanja podjetja, se pravi, 
raziskovanju in proučevanju slovenske gumarske panoge, njenih potreb in sodobnih zahtev, na 
proučevanju tako prodajnih kot tudi oskrbnih ter finančnih trgov na eni strani, ter na proučevanju 
podjetja in njegovega notranjega okolja, z opredelitvijo njegovih prednosti in slabosti pri izrabljanju 
opredeljenih priložnosti, na drugi. S tako zasnovano interdisciplinarno raziskavo in izvedbo študije 
smo z analizo okolja delovanja gumarskega podjetja in podjetja samega, prišli do rezultata, ki jasno 
opredeljuje usmeritev podjetja do novega izdelka, storitve ali inovacije. Ob proučitvi notranjega 
okolja gumarskega podjetja, je opravljena študija dala odgovore tudi s področja učinkovitosti 
proučevanega podjetja pri izdelovanju oz. snovanju rešitev, kar bo podjetju služilo za možno 
uvajanje novih ali izboljšanje že obstoječih delovnih in/ali proizvodnih procesov, kot tudi novih 
pristopov za lastno delovanje. Izveden projekt je/bo rezultiral v zmožnosti podjetja za prilagajanje 
trgu in tržnim potrebam ter ostalim aktualnim potrebam, izhajajočih iz slovenske gumarske panoge, 
s tem pa bo izpolnjen tudi pogoj za dinamičnost podjetja, ki je imperativ dolgoročnemu obstoju 
podjetja ter njegovi nadaljnji uspešni rasti in razvoju. 

 

 Opišite potek reševanja problema oz. kratek povzetek projekta 

 
Tako kot podjetja evropskih in svetovnih gospodarstev, se tudi podjetja v slovenski gumarski 
industriji soočajo s težkimi okoliščinami in pogoji svojega delovanja. Okolje delovanja podjetij v tej 
panogi se spreminja zelo hitro, kupci in odjemalci svoje navade in potrebe spreminjajo tako rekoč 
čez noč. Zato je za podjetje v slovenski gumarski panogi ključnega pomena, da pozna in se zaveda 
sprememb v okolju svojega delovanja, kot tudi svojih ključnih konkurenčnih prednosti pri 
zadovoljevanju kupcev oz. odjemalcev v okolju svojega delovanja. Poleg tega, da se navade in 
potrebe trgov v slovenski gumarski industriji hitro spreminjajo in da je podjetje v tej panogi priča 
globalnim, hitro spreminjajočim okoljem, kjer izstopa predvsem spreminjanje potreb oz. 
soustvarjanje novih, se podjetje v tej panogi sooča tudi z zelo močno konkurenco. Namen in cilji 
zasnovanega projekta so bili odkrivanje pravih potreb na trgu in s tem prilagajanje trgu in tržnim 
zahtevam kar bi znatno prispevalo k razreševanju aktualnih razvojnih dilem podjetja in gumarske 
panoge v Sloveniji. Zato je bil projekt zasnovan interdisciplinarno ter je vključeval ekonomsko-
poslovna znanja in znanja s področja gumarske tehnologije in industrije, to pa je projekt zagotavljal 
z interdisciplinarno zasnovano skupino študentov in pedagoških mentorjev. 
 

 

 Navedite in opišite rezultate projekta ter njihov doprinos k družbeni koristnosti 

 
Predvideni rezultat/zaključek tega interdisciplinarnega projekta je izdelan razvojni/strateški program, 
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ki vsebuje izdelavo predloga razvojne strategije s predlogom strukturiranja podjetja ter navedbo  in 
utemeljitve uresničitvenih aktivnosti oz. projektov. Predvideni rezultat projekta je/bo imel veliko 
uporabno vrednost za sodelujoče podjetje iz gumarske panoge, saj je na ta način pridobilo 
smernice za svoj nadaljnji razvoj, ki bo usmerjen tako v iz projekta izhajajoče razvojne možnosti (in 
zmožnosti), kot tudi v izvedbo predlaganih strategij in zagotavljanje potrebnih resursov za izvedbo 
predlaganih strategij kakor tudi za doseganje predlaganih razvojnih smernic podjetja v gumarski 
panogi. 
 
Namen in cilji zasnovanega projekta so bili odkrivanje pravih potreb na trgu in s tem prilagajanje 
trgu in tržnim zahtevam kar je/bo znatno prispevalo k razreševanju aktualnih razvojnih dilem 
podjetja in gumarske panoge v Sloveniji. Na ta način bo sodelujoče podjetje vedelo, kako biti bolj 
prožen, kako bolje konkurirati na trgu in kaj so tisti pravi in najbolj konkurenčni proizvodi ter 
programi, ki jih trg potrebuje. Prav zato je bil projekt zasnovan interdisciplinarno ter je vključeval 
ekonomsko-poslovna znanja in znanja s področja gumarske tehnologije in industrije. 
 
Sodelujoče podjetje je locirano v manjši občini, zato je za to okolje njegovo uspešno delovanje 
izrednega pomena. Trenutno zaposluje cca. 16 - 20 ljudi, kar pomeni znaten finančni doprinos 
16tim oz. 20tim družinam. Z uspešno izvedenim projektom, bo podjetje širilo tako proizvodnjo, kot 
tudi svoje trge, in posledično tudi število zaposlenih, kar se bo pozitivno odražalo tudi v okolju, kjer 
je to podjetje locirano. Ob tem je potrebno izpostaviti, da zaposlitev ljudi iz manjšega kraja nima za 
njih same le finančnega učinka. Ljudem delo predstavlja način izpopolnitve samih sebe, na ta način 
se počutijo bolje, so bolj samozavestni in vase prepričani, posledično je klima v družinah in 
medosebno razumevanje na višji ravni. Za družbeno okolje seveda to pomeni marsikaj. Od tega, da 
se zadovoljni ljudje in družine ne bodo odseljevali v druga okolja, kjer bodo dobili zaposlitev, do 
tega, da seveda uspeh podjetja in gospodarstva nekega okolja pomeni tudi možnost za razvoj in 
uspeh tega okolja samega. 

 
4. Priloge: 

 

 Slikovno gradivo: Priložite  vsaj dve sliki npr. sliko končnega produkta, sliko študentov 
pri delu na projektu, sliko s sestankov ipd. Pri pošiljanju slik bodite pozorni, v kolikor 
gre za končni produkt, da bo zadoščeno zahtevam glede informiranja in obveščanja 
(ustrezni logotipi itd.). 
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Povzetek projekta Po kreativni poti do znanja 2016/2017  
za namen objave in predstavitve na spletni strani sklada 

 
1. Polni naslov projekta: PO KREATIVNI POTI DO ZNANJA – 
Reševanje bivalnega problema za hitrejše osamosvajanje mladih 

 

 V katero področje na prvi klasifikacijski ravni KLASIUS-P se uvršča projekt glede na 
vsebinsko zasnovo (neustrezno področje izbrišite): 

 
3 - Družbene, poslovne, upravne in pravne vede 

 
 
2. V sodelovanju z: (navede se univerza oz. samostojni visokošolski zavod, ki je prijavil 
projekt in članica, ki je nosilka projekta ter partnerja – podjetja, ki je/sta vključena v projekt) 
 
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta  
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo  
SrCi Inštitut za sistemsko razmišljanje in celostno inoviranje Maribor  
C-Nep agencija, d.o.o. 
 
 
3. Besedilo: 
 

 Opredelite problem, ki se je razreševal tekom izvajanja projekta 

 
Na Ekonomsko-poslovni fakulteti smo od februarja do junija 2017 izvedli projekt PO KREATIVNI 
POTI DO ZNANJA (PKP): »Reševanje bivalnega problema za hitrejše osamosvajanje mladih«. 
Sedem študentov je pod vodstvom mentorjev iz Univerze v Mariboru, doc. dr. Tjaše Štrukelj iz 
Ekonomsko-poslovne fakultete in izr. prof. dr. Boštjana Kovačiča iz Fakultete za gradbeništvo, 
prometno inženirstvo in arhitekturo, mentorstvom mag. Vesna Kovačič iz SrCi Inštituta za sistemsko 
razmišljanje in celostno inoviranje Maribor ter Mateje Voršič iz nepremičninske agencije C-Nep, 
d.o.o. iskalo rešitve za hitrejše osamosvajanje mladih.  
 
Raziskave namreč kažejo, da mladi vedno dlje časa živijo v svoji primarni nuklearni družini in se 
vedno kasneje osamosvojijo. Materialne možnosti za osamosvojitev mladih se namreč zaostrujejo, 
saj mladi nimajo redne zaposlitve in dohodka, cene stanovanj/najemnin na nepremičninskem trgu 
pa so visoke. Mladi so težko zaposljivi tudi zaradi razkoraka med študijsko in delovno sfero, saj ne 
znajo povezati študijskih kompetenc s kompetencami, potrebnimi za konkretno delovno mesto. 
 

 

 Opišite potek reševanja problema oz. kratek povzetek projekta 

 
Rešitve za hitrejše osamosvajanje mladih smo iskali na dva načina:  
 
(1) Iskali smo možnost strateškega razvoja nepremičninske agencije, kjer smo predlagali razvoj 

novega strateškega poslovnega področja z izpostavljeno ponudbo za mlade. Planirali smo 
strateški razvoj podjetja C-Nep agencija, d.o.o. za obdobje od leta 2017 do leta 2021. Predlagali 
smo uvajanje nove storitve za posredovanje pri najemu bivalnih prostorov za mlade. Če bi mladi 
imeli posrednika, ki bi jim omogočil platformo za skupen najem bivalne enote, bi imeli boljše 
možnosti za osamosvojitev. Takšne storitve ne ponuja nobena nepremičninska agencija v Sloveniji. 
 
(2) Vključenim študentom smo merili in ciljno razvijali kompetence, ki jim lahko olajšajo vstop na trg 
delovne sile, kar je prav tako povezano z možnostmi njihove osamosvojitve. Pozornosti smo ciljno 
usmerjali na razvoj izbranih prečnih/prenosljivih kompetenc, ki jih je predlagal razvijati Evropski 
parlament. Te so: podjetnost, timsko delo, ustvarjalnost in komunikativnost.  
 
Pri tem smo uporabili metodo 360° pogleda, sistemsko razmišljanje, učenje z igrifikacijo: Kanvas 
model in izdelava prototipa, psihološka testiranja, kreirali anketni vprašalnik, rezultate analizirali z 
vrtilnimi tabelami in grafikoni, viharjenja možganov, uporabili metodo timskega (in ne skupinskega) 
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dela, izgrajevali zavezanost timu, prepoznavali govorico telesa, na portalu Moje delo iskali in se 
prijavili na oglas za prosto delovno mesto strateškega načrtovanja (predstavitveno pismo, 
življenjepis, prijava), izdelali elaborat strateškega razvoja podjetja, predstavitveno info grafiko in 
pripravili okroglo mizo na temo projekta ter dan odprtih vrat v podjetju C-Nep, d.o.o. Rezultate smo 
predstavili na 7. med katedrskem srečanju kateder  za organizacijo, menedžment in podjetništvo na 
visokošolskih institucijah v jugovzhodni Evropi na Ekonomski fakulteti v Zagrebu septembra 2017.  
 

 

 Navedite in opišite rezultate projekta ter njihov doprinos k družbeni koristnosti 

 
Rezultati izvedene ankete za mlade so pokazali, da več kot polovica mladih rešuje bivalni problem z 
najemom nepremičnin, več kot 90 % pri tem uporablja spletne storitve in le 5 % vprašanih mobilne 
aplikacije. Pri reševanju bivalnega problema želijo mladi podporo v obliki pravnega svetovanja, 
iskanja nepremičnin, vodenih ogledov in svetovanja pri odločitvi. Projektni tim PKP, ki so ga 
sestavljali študenti iz štirih fakultet Univerze v Mariboru (Ekonomsko-poslovne fakultete, Fakultete 
za varnostne vede, Filozofske fakultete in Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in 
arhitekturo), so izdelali prototip nove nepremičninske storitve za mlade, ki bi jim olajšala reševanje 
bivalnega problema in posledično pospešila njihovo osamosvajanje.  
 
Na podlagi opravljene raziskave razvoja izbranih prečnih/prenosljivih kompetenc študentov 
podjetnost, timsko delo, ustvarjalnost in komunikativnost smo ugotovili, da je merjene kompetence 
možno zavestno razvijati s ciljnim osredotočanjem na razvoj posameznih veščin, s katerimi se te 
kompetence razvijajo. Ugotovljeni rezultati dokazujejo, da če bomo v izobraževalnem sistemu ciljno 
razvijali kompetence mladih, se bodo njihove kompetence izboljšale in imeli bodo večje možnosti 
zaposlitve ter posledično tudi osamosvojitve.  
 

 
4. Priloge: 

 

 Slikovno gradivo: Priložite  vsaj dve sliki npr. sliko končnega produkta, sliko študentov 
pri delu na projektu, sliko s sestankov ipd. Pri pošiljanju slik bodite pozorni, v kolikor 
gre za končni produkt, da bo zadoščeno zahtevam glede informiranja in obveščanja 
(ustrezni logotipi itd.). 
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