
 

 Številka projekta: 

 

Projektna dokumentacija 
P r o j e k t n i   n a č r t 

 
 

 

Podatki o projektu  

Naziv projekta Predstavitev ŠOS in DOS na Škisovi tržnici 2016 

 

Pričetek  projekta 19. 4. 2016 

 

Zaključek projekta 5. 5. 2016 

 

Trajanje projekta 

1. 19. 4. 2016 – 4. 5. 2016: oblikovanje promocijskega materia, tisk 

promocijskega materiala, oglaševanje projekta 

2. 5. 5. 2016: predstavitev na Škisovi tržnici 2016 

 

Predlagatelj 

projekta 

Aleksandar Spremo, član Predsedstva ŠOS in predsednik Odbora ŠOS za 

obštudijske in interesne dejavnosti študentov 

Telefonska številka 041/970-937 

Elektronska pošta aleksandar.spremo@studentska-org.si 

 

Vodja projekta Aleksandar Spremo 

Telefonska številka 041/970-937 

Elektronska pošta aleksandar.spremo@studentska-org.si 

 

 

Študentsko 

predsedstvo  
 

Datum ustanovitve 19. 4. 2016 

Seja  6. korespondenčna seja Predsedstva ŠOS 

Predsednik  
 

Klemen Balanč 

 



 

 

Vsebina  

Namen projekta  
Namen projekta je ozaveščanje dijakov in študentov o aktivnostih DOS in 

ŠOS ter o pomembnosti njunega delovanja. 

 

Cilji projekta 

Cilj projekta je predstaviti DOS in ŠOS čim večjemu številu dijakov in 

študentov, dvigniti raven prepoznavnosti DOS in ŠOS ter z nagradno igro 

povečati “všečke” na FB straneh DOS in ŠOS. 

 

Pomen projekta za 

ŠOS  

- promocija DOS in ŠOS 

- prepoznavnost DOS in ŠOS 

 

 

 

Operativni načrt 

izvedbe  
 

Aktivnosti, ki 

sestavljajo projekt 

- pisanje projektne dokumentacije 

- usklajevanje s PR ŠOS 

- sestanki z DOS 

- oblikovanje promocijskega materiala (letaki in plakati) 

- naročilo promocjskega materiala 

- usklajevanje s projektno skupino Zveze ŠKIS 

- promocija na kraju dogodka 

 

Opis projekta 

Projekt bo potekal v dveh fazah. Prva faza predvideva priprave na dogodek, 

ki bo potekal 5. 5. 2016. Priprave bodo vključevale oblikovanje in tisk 

promocijskega materiala skupaj z zunanjo PR ŠOS, iskanje najboljše ideje 

oziroma povezovalne niti dogodka (nagradna igra, anketa …) ter promocije 

Škisove tržnici prek komunikacijskih kanalov ŠOS. 

Druga faza pa je sama prisotnost na stojnici DOS/ŠOS ter izvedba 

promocijskih aktivnosti na njej. 

 

Drugo / 

 

 

 

Medijska 

prepoznavnost   
 

 

Bistveno sporočilo 

projekta 
Dijaki za dijake, študentje za študente! 

 

Uporaba 

komunikacijskih 

kanalov  

Plakati, letaki in oglaševanje na socialnih omežjih. 

 

Možni 

komunikacijski 
a) sporočilo za javnost   



 

kanali  b) distribucija po e-pošti         

c) novinarska konferenca   

d) plakati   

e) letaki   

f) objava vabila v medijih 

g) drugo: sporočila in vabila na socialnih omrežjih (Facebook, 

Twiter ...) 

 
 

 

 
 

 

Vodja projekta    

Vodja projekta Aleksandar Spremo 

 

Reference vodje 

projekta  

- Član Predsedstva ŠOS 

- Predsednik Odbora ŠOS za obštudijske in interesne dejavnosti 

študentov 

- Vodja DOS 

 

 

 

Strokovni vodja 

projekta   
 

Strokovni vodja 

projekta 
/ 

 

Reference 

strokovnega vodje 

projekta  

/ 

 
 

 

Projektni 

sodelavci  
 

 Ime in priimek Naloge, zadolžitve Kontaktni podatki  

 Nina Finžgar PR zadeve nina.finzgar@m-komunikacije.si 

 Predsedstvo DOS promocija in delo na stojnici predsedstvo@dijaska.org 

    

    

mailto:nina.finzgar@m-komunikacije.si
mailto:predsedstvo@dijaska.org


 

 

Finančna 

konstrukcija  
 

 

 

Prihodki opis 
bruto 
znesek 

pokritje s strani ŠOS  1.150,00 € 

prihodki skupaj  1.150,00 € 

      

Odhodki opis 
bruto 
znesek 

Stroški oblikovanja Oblikovanje plakatov in letakov 200,00 € 

Stroški tiska plakatov in letakoc Predvidoma 2.000 letakov in 100 plakatov 300,00 € 

Strošek promocijskega materiala Npr. post-it listki, podstavki za pijačo … 500,00 € 

Stroški prehrane Za delavce na stojnici 150,00 € 

stroški storitev – skupaj  1.150,00 € 

odhodki skupaj  1.150,00 € 

    

razlika med prihodki in odhodki  0,00 € 

    

vrednost projekta  1.150,00 € 

 

 
 

Specifikacija 

stroškov dela  
 

 
Ime in priimek 

(način plačila) 
Neto znesek Bruto znesek   

1    

 

 
 

 
Ponudnik 

(izvajalec) 
Storitev  Neto znesek Bruto znesek   

1     

2     

3     

Drugo  

Ponudnik (izvajalec) 

Storitev  

Neto znesek 

 
OPOMBA: oblikovalec plakatov in letakov ni bil še izbran, prav tako ni bil izbran 

ponudnik za tisk promocijskega materiala. 

 

 


