
 

 Številka projekta: 

 

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

 
 

 

Podatki o projektu  

Naziv projekta 
Srečanje študentskih predstavnikov ŠOS in HSZ (Hrvaški 

študentski zbor) v Ljubljani  

 

Pričetek  projekta 30. 4. 2016 

 

Zaključek projekta 7. 5. 2016 

 

Trajanje projekta 

1. 30.4 – 1.5 – Kontakt študentskih predstavnikov in povabilo na 

srečanje, priprava programa in dnevnega reda srečanja 

2. 5. 5. 2016 in 6.5.2016: Izvedba srečanja, obisk Škisove tržnice, 

pogovor o skupnem nastopu na ESU BM v Bergnu in pogovor o 

možnih skupnih projektih ter nastopih v okviru mednarodnih 

mehanizmov financiranja 

 

Predlagatelj 

projekta 

Aleš Meglič, Član predsedstva ŠOS, Vodja odbora za mednarodno 

sodelovanje 

Telefonska številka 041 494 301 

Elektronska pošta ales.meglic@skis-zveza.si  

 

Vodja projekta Aleš Meglič 

Telefonska številka 041 494 301 

Elektronska pošta ales.meglic@skis-zveza.si  

 

 

Študentsko 

predsedstvo  
 

Datum ustanovitve  

Seja   

Predsednik  
 

 

 

mailto:ales.meglic@skis-zveza.si
mailto:ales.meglic@skis-zveza.si


 

 

Vsebina  

Namen projekta  
Povezati in spoznati predstavnike Študentske organizacije Slovenije in 

Hrvaške študentske organizacije (HSZ) 

 

Cilji projekta 

- izoblikovati skupna stališča za nastop na ESU BM v Bergnu 

- dogovoriti se za izpeljavo vsaj enega skupnega projekta v letu 2016 

- dogovoriti se za prijavo vsaj enega skupnega projekta na finančne 

mehanizme v letu 2016 

 

Pomen projekta za 

ŠOS  

- Vzpostavitev ŠOS, kot vodilnega partnerja na področju študentskega 

organiziranju v regiji bivše Jugoslavije 

- Krepitev mednarodnega sodelovanja in vzpostavitev skupnih projektov 

- Možnost pridobitve financiranja iz fondov Erasmus+ oziroma IPA 

fondov za spodbujanje čezmejnega sodelovanja  

 

 
 

Operativni načrt 

izvedbe  
 

Aktivnosti, ki 

sestavljajo projekt 

- pisanje projektne dokumentacije 

- usklajevanje s PR ŠOS 

- priprava agende in programa srečanja 

- povabilo študentskim predstavnikom na srečanje 

- samo vodenje in izvedba srečanja 

- pisanje in sprejetje skupne zaveze 

- evalvacija srečanja 

- priprava končnega poročila in izvedbenega načrta za aktivnosti sprejete 

na srečanju 

 

Opis projekta 

Študentski predstavniki iz HSZ bodo v Ljubljanu prispeli 5. Maja dopoldan. 

Sledila bo otvoritev srečanja, pregled dokumentov za ESU BM in dogovor o 

skupnem nastopu pri pomembnejših temah (volitve, strategija članstva, 

programski dokumenti, statutarne spremembe…). V popoldanskem času se 

bomo skupaj odpravili na Škisovo tržnico, kjer bomo spoznali projekt, kot 

primer dobre prakse, veliko pozornosti pa bomo posvetili tudi mreženju 

študentskih predstavnikov med sabo in s predstavniki ŠOS. 6. maj bo 

namenjen iskanju skupnih sinergij na področju projektnega sodelovanja ter 

na področju mednarodnih razpisov. Po koncu srečanju bomo imeli izdelano 

strategijo za skupen nastop na ESU BM v Bergnu ter programsko zavezo o 

izvedbi enega skupnega projekta ter o prijavi vsaj enega projekta na 

mednarodni razpis v letu 2016.    

 

Drugo / 

 
 

 

Medijska  



 

prepoznavnost   

 

Bistveno sporočilo 

projekta 
ŠOS, kot gonilna sila šudentskega povezovanja v regiji 

 

Uporaba 

komunikacijskih 

kanalov  

Objava na FB strani, izjava za javnost 

 

Možni 

komunikacijski 

kanali  

a) sporočilo za javnost   

b) distribucija po e-pošti         

c) novinarska konferenca   

d) plakati   

e) letaki   

f) objava vabila v medijih 

g) drugo: sporočila, izjava in najave na socialnih omrežjih 

(Facebook, Twiter…) 

 

 

 
 

 
 

Vodja projekta    

Vodja projekta Aleš Meglič 

 

Reference vodje 

projekta  

- Član Predsedstva ŠOS 

- Vodja Odbora ŠOS za mednarodno sodelovanja 

- Generalni sekretar MedNeta 

 

 

 
 

Strokovni vodja 

projekta   
 

Strokovni vodja 

projekta 
/ 

 

Reference 

strokovnega vodje 

projekta  

/ 

 

 
 

Projektni 

sodelavci  
 



 

 Ime in priimek Naloge, zadolžitve Kontaktni podatki  

 Andraž Šiler 

Priprava programa, 

kontaktiranje partnerjev, 

pomoč pri vodenju programa 

ter pri pripravi programske 

zaveza in končnega poročila 

andraz.siler@skis-zveza.si  
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Finančna 

konstrukcija  
 

 

 

Prihodki opis 
bruto 
znesek 

pokritje s strani ŠOS  390 € 

prihodki skupaj  390 € 

      

Odhodki opis 
bruto 
znesek 

Stroški oblikovanja /  

Stroški tiska plakatov in letakoc /  

Strošek nočitev Nočitev v hostlu za cca. 8 oseb 140 € 

Stroški prehrane 
Kosilo za cca. 10 oseb in Večerja za cca. 10 oseb 

(petek 6. maj) 
250 € 

stroški storitev – skupaj   

odhodki skupaj   390 € 

    

razlika med prihodki in odhodki   390 € 

    

vrednost projekta   390 € 

 

 
 

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 

  

 

 


