
Iščemo študente za delo na projektu: 

 

Trajnostna okna za prijetno bivanje (TOP-Bi)  - sklop A, 

 

ki ga je fakulteta pridobila na podlagi javnega razpisa:  

 

»Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023« 

 

Znotraj projekta bomo razvijali rešitve, ki bodo omogočali zmanjšanje potreb po hlajenju in ogrevanju stavb s pametno 

izbiro in uporabo stavbnega pohištva in sicer:  

• razvili bomo aplikacijo s pomočjo katere se lahko oceni smotrnost investicije v novo stavbno pohištvo z vnosom 

osnovnih podatkov o objektu; 

• razvili bomo avtomatični krmilni sistem (program), ki bo glede na podatke o zunanji in notranji temperaturi ter 

položaju sonca avtomatično odpiral in zapiral žaluzije v najbolj primernem trenutku za zmanjšanje potreb po 

hlajenju; 

• razvili bomo sistem (npr. spletna stran, brošure) za informiranje uporabnikov, kako s pametno izbiro stavbnega 

pohištva in njihovo uporabo zmanjšamo potrebe po gretju in/ali hlajenju objekta 

V kolikor bodo študenti razvili svoje ideje, predloge in rešitve, bomo te tudi poskusili izpeljati tokom projekta.  

Znotraj projekta v sodelovanju s podjetjem za izdelavo stavbnega pohištva Overles d.o.o. in podjetjem Haja sistemi v 

avtomatizaciji d.o.o. 

 

Iščemo 10 študentov  iz naslednjih študijskih programov: 

• gradbeništvo VS 

• gradbeništvo UNI, 1. stopnja 

• gradbeništvo UNI, 2. stopnja 

• arhitektura UNI, 1. stopnja (razvoj grafične podobe) 

• arhitektura UNI, 2. stopnja (razvoj grafične podobe) 

• mehatronika VS,  (razvoj krmilnega sistema) 

• strojništvo VS,  (razvoj krmilnega sistema) 

• fizika UNI, 1. stopnja 

 

V kolikor ne dobimo dovolj prijav študentov iz zgoraj naštetih študijskih programov, na projekt lahko sprejmemo tudi 

študente iz kakšnega drugega študijskega programa, če menijo da lahko v projetku konstruktivno sodelujejo.  

 

Dolžnosti in pogoji za sodelovanje študentov na projektu: 

• Študenti morajo ves čas trajanja projekta biti vpisani na študij in imeti status študenta.  

• Študenti ne smejo biti zaposleni ali biti prijavljeni na zavodu za zaposlovanje kot iskalci zaposlitve.  

• Pred začetkom projekta morajo opraviti tečaj varstva pri delu in pridobiti študentsko napotnico. 

• Študenti lahko sodelujejo le v enem projektu iz sklopa A in enem projektu sklopa B istega javnega razpisa. 

Sodelovanje na ŠIPK/PKP projektih iz prejšnjih let ni ovira za sodelovanje na letošnjih projektih 

• Znanje iz gradbene fizike za študente gradbeništva je dobrodošlo, a ni pogoj za sodelovanje na projektu. 

 

Trajanje projekta in plačilo: Projekt traja od 1. 2. do 30. 6. (pet mesecev). V tem času je predvideno, da študenti skupaj 

opravijo1160 ur dela, kar znese 116 ur na posameznega študenta. Vsakemu študentu bo omogočeno, da opravi in dobi 

plačanih 116 ur dela. Študenti po medsebojnem dogovoru in dogovoru z mentorjem lahko opravijo tudi manjše oziroma 

večje število ur tako da en študent prenese pravico do opravljanja določene kvote ur na drugega študenta. Urna postavka 

je 7.4 EUR/uro bruto oziroma 6.25 EUR/uro neto.  

 

Ostale pridobitve študentov za sodelovanje pri projektu:  

• delo opravljeno na projektu za študente gradbeništva (VS in UNI obe stopnji) lahko prestavlja osnovo za izdelavo 

zaključne naloge/magisterija  

• brezplačen tečaj za samostojno uporabo 3D tiskalnika in laserskega rezalnika 

• brezplačen tečaj o krmilnih sistemih  

• strokovni ogled podjetja Overles d.o.o. in spoznavanje njihovega delovnega procesa 

• spoznavanje potencialnih delodajalcev 

• mreženje s študenti iz drugih fakultet, sodelovanje v interdisciplinarnem timu in pridobivanje različnih 

kompetenc 

 

V kolikor ste zainteresirani za sodelovanje na projektu, pošljite kratek CV na anita.prapotnik@um.si in v zadevi 

navedite ime projekta (TOP-Bi ali SIZZ) v katerem želite sodelovati. Prav tako, če imate kakršnakoli vprašanja, jih 

pošljite na zgoraj zapisani elektronski naslov. 

mailto:anita.prapotnik@um.si

