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Vsebina

Namen projekta 

Namen projekta je izvesti raziskavo o študijskem in socialnem položaju 
študentov v Sloveniji - EVROŠTUDENT VI Slovenija, in sicer kot del 
mednarodne raziskave Eurostudent VI, kar omogoča tudi mednarodno 
primerljivost podatkov, ter pridobiti podatke o položaju študentov – za 
uporabo pri nadaljnjem delu.

Cilji projekta

 Primarni cilji projekta so:

• v letu 2016 izvesti raziskavo EVROŠTUDENT VI na populaciji vseh 

slovenskih študentov, z vzorcem okvirno 4.000 študentov;

• v letu 2016 pripraviti analizo podatkov o študijskem in socialnem 

položaju študentov ter pridobiti aktualne podatke;

• do konca raziskave (do leta 2018) pridobiti tudi primerljive podatke 

drugih držav.


Sekundarni cilji so:

• v raziskavo vključiti študente vseh visokošolskih zavodov in višjih 

strokovnih šol v Sloveniji, na 1. in 2. stopnji izobraževanja, tako 
redne kot izredne študente;


• v anketni vprašalnik vključiti nacionalno specifična in dodatna 
vprašanja, relevantna za ŠOS;


• aktivno sodelovati v Projektnem svetu EVROŠTUDENT VI za 
Slovenijo;


• skozi tematske dogodke spodbuditi razpravo o temah, povezanih 
s položajem študentov;


• promovirati ŠOS kot so-izvajalca projekta tekom promocije 
raziskave, anketiranja in promocije rezultatov raziskave;


• pridobiti sredstva, potrebna za izvedbo raziskave kot tudi pokritje 
stroškov dela in drugih stroškov ŠOS od zunanjih virov (MIZŠ).


Operativni cilji:

• so opredeljeni v točki »Aktivnosti, ki sestavljajo projekt«.

Pomen projekta za 
ŠOS 

ŠOS bo s tem projektom pridobil relevantne aktualne informacije o 
študijskem in socialnem položaju študentov, ki jih bo lahko uporabljal pri 
pripravi in argumentaciji stališč ter politik na področju izobraževanja in 
socialnih pravic študentov. Kot partner pri projektu ŠOS pridobi tudi 
možnost vplivanja na končno interpretacijo rezultatov.


Glede na preteklo prakso ŠOS, ko je tudi sam naročal podobne raziskave, 
pa aktivno sodelovanje pri projektu za ŠOS pomeni tudi prihranek 
sredstev, ki bi jih sicer namenili za primerljive podatke.


Glede na to, da je bil ŠOS k raziskavi povabljen s strani ministrstva (MIZŠ), 
to pomeni tudi dodatno krepitev ugleda ŠOS kot kredibilnega projektnega 
partnerja.



Operativni načrt 
izvedbe 

Aktivnosti, ki 
sestavljajo projekt

Aktivnosti so razdeljene na posamezne faze, kot so opredeljene v dopisu 
MIZŠ, kjer nas obveščajo, da so nas izbrali za sodelovanje pri projektu, in 
sicer predvsem v delu izvedbe promocijsko - komunikacijskih aktivnosti, 
poleg tega pa v fazi priprave vprašalnika in nacionalni interpretaciji 
podatkov. Navedene so aktivnosti, pri katerih neposredno sodeluje ŠOS, 
projekt sicer izvajajo MIZŠ, CMEPIUS in ŠOS.


1. faza: pripravljalna faza (rok: do začetka aprila 2016)

• pregledati poročilo raziskave EVROŠTUDENT V, baze podatkov, 

predhodni vprašalnik, kodiranje, rezultate … analizirati vprašanja 
ter identificirati težave pri izvedbi predhodne raziskave;


• prevesti in ustrezno prilagoditi vprašalnik;

• pregledati vprašalnik ter ga dopolniti z dodatnimi, nacionalno 

specifičnimi vprašanji;

• testirati spletno anketo in opraviti potrebne prilagoditve;

• izvesti prve promocijske aktivnosti projekta:


o posodobiti spletno stran;

o posodobiti Facebook profil;


• pripraviti vse potrebno za izvedbo nagradne igre;

• oblikovati druge predstavitvene materiale;

• sodelovati pri delu projektnega sveta po konstituiranju.


2. faza: izvajanje nacionalne raziskave (rok: do konca junija 2016)

• oblikovati in (preko entitet, ŠD, ŠS, KC, ŠSer. …) razpošiljati 

pozive k anketiranju;

• spremljati podatke o izpolnjenih anketah;

• izvesti promocijske aktivnosti projekta:


o vzpostaviti in dopolnjevati spletno stran, s povezavo do 
spletne ankete in informacijami o preteklih raziskavah ter 
drugimi relevantnimi informacijami za študente;


o skrbeti za »Facebook« profil ga dnevno osveževati s pozivi 
k anketiranju in drugimi aktualnimi informacijami za 
študente;


o dodatno razposlati pozive in izvesti promocijo raziskave 
med študenti na izbranih višjih strokovnih in visokošolskih 
zavodih (zavodi izbrani na podlagi deleža rešenih anket);


o promovirati projekt na večjih študentskih prireditvah 
(ŠKISova tržnica …);


• po zaključku anketiranja izvesti nagradno igro za sodelujoče 
študente;


• sodelovati pri delu projektnega sveta.


3. faza: čiščenje, izračuni, vnos podatkov; interpretacija (rok: 
december 2016) 

• osnovno interpretirati podatke, v sodelovanju z naročnikom;

• sodelovati pri oblikovanju nacionalnega poročila;

• sodelovati pri delu projektnega sveta.



Opis projekta Glej zgornjo točko.

Drugo

Medijska 
prepoznavnost  

Bistveno sporočilo 
projekta

»Pri pripravi politik in ukrepov, ki se dotikajo položaja študentov, je ključno 
poznavanje in razumevanje dejanskega stanja – študijskega in socialnega 
položaja študentov.« 

Ker bomo preko projekta komunicirali z različnimi javnostmi, so tudi 
sporočila različna:


Strokovni in politični javnosti bomo skozi projekt predstavljali položaj 
študenta, stališča ŠOS in jih seznanjali z ugotovitvami raziskave. Prav tako 
se bo ŠOS, kot so-izvajalec projekta, predstavljal kot ključni partner pri 
oblikovanju politik, ki se dotikajo položaja študentov.


Študente bomo nagovarjali predvsem k reševanju ankete, hkrati pa jim 
ponudili uporabne informacije o študiju, izmenjavah … pa tudi dogodkih, ki 
jih pripravljamo. Slogan: Bodi EVROŠTUDENT!

Uporaba 
komunikacijskih 
kanalov 

Uporabili bomo formalne in neformalne komunikacijske kanale – 
specifikacija spodaj.

Možni 
komunikacijski 
kanali 

a) sporočilo za javnost  
b) distribucija po e-pošti (ŠOS, entitete, univerze in fakultete, samostojni 
zavodi, višje strokovne šole)   

c) novinarska konferenca

d) plakati 
e) letaki (po potrebi)	 

f) objava vabila v medijih

g) drugo: FB profil ŠOS, spletna stran ŠOS, spletne strani entitet, FB 
profili entitet, spletna stran EVROŠTUDENT VI, FB profil … Uporabili 
bomo tudi komunikacijske kanale ostalih partnerjev pri projektu. 

In še: organizacija dogodkov



Vodja projekta  

Vodja projekta Jelena Štrbac Nemec

Reference vodje 
projekta 

Samostojna strokovna sodelavka ŠOS za področje visokega šolstva;

vodja Projektnega sveta in projekta EVROŠTUDENT V; 

članica Projektnega sveta EVROŠTUDENT VI.

Strokovni vodja 
projekta  

Strokovni vodja 
projekta Jelena Štrbac Nemec

Reference 
strokovnega vodje 
projekta 

Glej zgoraj

Projektni 
sodelavci 

Ime in priimek Naloge, zadolžitve Kontaktni podatki 

1 Gregor Šijanec Koordinator ŠOUL gregor_sijanec@hotmail.com 

2 David Bohar Koordinator ŠOUM bohar.mlajsi@gmail.com

3 Nassim Djaba Koordinator ŠOUP nassim.djaba@soup.si 

4 Ajda Praznik Koordinator ŠKIS ajda.praznik@skis-zveza.si 

5 Jasmina Kokol

Administrativna dela, urejanje 
besedil, priprava novic, urejanje 
objav na spletni strani, 
objavljanje na FB

jasmina.kokol@studentska-
org.si 

Naloge koordinatorjev: V prvi fazi so vezane predvsem na testiranje spletnega vprašalnika, v drugi 
fazi pa pomenijo promocijo in druge dejavnosti, namenjene spodbujanju študentov k aktivni 
participaciji. Njihova osrednja naloga je skrb, da anketiranje na njihovem področju (področje 
posameznega ŠOU ni samo univerza pač pa tudi višje šole) poteka skladno z zastavljenimi roki; 
skrbijo za celotno komunikacijo po mreži navzdol in so na strani entitet odgovorni za realizacijo 
projektnega načrta. Ostale sodelavce – za potrebe promocije ipd. poiščejo znotraj entitet.
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Finančna 
konstrukcija 

Prihodki Opis
bruto 
znesek 
(EUR)

MIZŠ Sredstva, pridobljena za izpeljavo promocijsko 
- komunikacijskih aktivnosti, po fazah 9.320,00

prihodki skupaj 9.320,00

     

Odhodki Opis
bruto 
znesek 
(EUR)

domena, gostovanje zakup nove domene in gostovanja 50,00

spletna stran, Facebook
oblikovanje in vzpostavitev spletne strani, 
povezava s FB stranjo, priprava FB strani, 
asistenca

350,00

licence licenca za spletno uporabo pisave iz CGP 100,00

spletno oglaševanje Facebook oglaševanje – za ciljno skupino (25 
EUR/oglas - doseg do 10.000) 600,00

najem prostora stojnica na ŠKISovi tržnici 150,00

darilni boni darilni boni v vrednosti 20 EUR/os.; 50 oseb 1.000,00

tisk promocijskega materiala plakatov, A5 blokov, podstavkov za kozarce, 
transparenta, “pingvina” (material vključen!) 1.800

stroški storitev – skupaj 4.050,00

študentsko delo – promocija 
priprava in objava novic na spletni strani, 
urejanje spletne strani, objava oglasov/novic 
na FB, spletna promocija po študentskih 
forumih

600,00

študentsko delo – promocija 2 promotorja na ŠKISovi tržnici 170,00

študentsko delo – oblikovanje
oblikovanje bannerja, naslovne slike za FB, 
plakatov, A5 blokov, podstavkov za kozarce, 
transparenta, “pingvina”

500,00

študentsko delo - koordinatorji koordinacija projekta na entitetah 700,00

stroški dela – skupaj 1.970

poštnina stroški pošiljanja z navadno pošto (pogodbe, 
uradni dopisi …) 100,00

pisarniški material droben pisarniški material, razno 100,00

darilo 1 1. nagrada v nagradni igri 500,00

darilo 2 2. nagrada v nagradni igri 300,00

darilo 3 3. nagrada v nagradni igri 200,00



materialni stroški – skupaj 1.200,00

potni stroški prevoz na dogodke, sestanke 200,00

dajatve od nagradne igre vrednost nagrad: 1000,00 EUR;

osnova za dajatev: 1.334,00 EUR 350,00

drugi stroški – skupaj 550,00

odhodki skupaj 7.670

razlika med prihodki in odhodki se prelije za pokritje stroškov dela (plača) + 1.650,00

vrednost projekta 7.670

Specifikacija 
stroškov dela 

Ime in priimek 
(način plačila) Neto znesek Bruto znesek  

1 Jasmina Kokol (napotnica) 360,00 600,00

2 Promotor 1 (napotnica) 50,00 85,00

3 Promotor 2 (napotnica) 50,00 85,00

4 Nina Železnik (napotnica) 300,00 500,00

5 Gregor Šijanec (napotnica) 100,00 170,00

6 David Bohar (napotnica) 100,00 170,00

7 Nassim Djaba (napotnica) 100,00 170,00

8 Ajda Praznik (napotnica) 100,00 170,00

Specifikacija 
stroškov 
storitev 

Ponudnik 
(izvajalec) Storitev Neto znesek Bruto znesek  

1 Wave Group

zakup nove domene in 
gostovanja, 

oblikovanje in 
vzpostavitev spletne 
strani, povezava s FB 
stranjo, priprava FB 
strani, asistenca

400,00



2 MyFonts Inc licenca za spletno 
uporabo pisave iz CGP 100,00

3 Facebook plačane objave 600,00

4 Zveza ŠKIS najem stojnice 150,00

5 PrintCarrier promocijski material in 
tisk 1.800,00


