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1 UVOD 
 
V Študentski organizaciji Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju ŠOU v Ljubljani), ki je 
nepridobitna organizacija, v začetku vsakega študijskega leta pripravijo projekt ŠOU mapa in 
ŠOU študentski priročnik. ŠOU mapa je fizičen izdelek, ki je uporaben za shranjevanje 
zapiskov oziroma študijskega gradiva, vanjo so vstavljena različna gradiva. ŠOU študentski 
priročnik, od leta 2000 se razdeljuje kot gradivo, vstavljeno v ŠOU mapo, je splošen 
priročnik, ki na osnovi koristi uporabne vrednosti z izbranimi informacijami opremi študenta 
od vstopa na fakulteto do zaključka študija. ŠOU v Ljubljani z izdelkoma obdari, oba izdelka 
prejmejo brezplačno, študente prvih letnikov in istočasno ponudi uporabne informacije za čas 
študija. V ŠOU v Ljubljani delam na področju promocije in trženja, v okviru katerega 
vsakoletno pripravimo omenjen projekt. Ker na projektih sodelujejo ekipe, sestavljene 
izključno iz vrst študentov, ki pa se vsako leto menjajo, se tovrstnih projektov doslej še nihče 
ni lotil profesionalno. Zato sem v diplomskem delu predstavil problem projekta, kritično 
ocenil trženjski splet in podal predloge za pripravo ter izvedbo prihodnje ŠOU mape in ŠOU 
študentskega priročnika. 
 
V kratki predstavitvi ŠOU v Ljubljani, vanjo je vključen prikaz analize organizacije in njena 
struktura, ŠOU mape in ŠOU študentskega priročnika je predstavljen osnovni okvir, ki v 
nadaljevanju pripomore k boljšemu razumevanju profila ciljnega trga ter ciljev ŠOU mape in 
ŠOU študentskega priročnika, ki so predstavljeni v četrtem poglavju. Pred tem iz istega 
razloga v tretjem poglavju analiziram prednosti in slabosti ter poslovne priložnosti in 
nevarnosti za ŠOU v Ljubljani, posledično tudi za projekt ŠOU mapa in ŠOU študentski 
priročnik. V petem poglavju sem z rezultati raziskave pokazal, kaj uporabniki, študentje prvih 
letnikov Univerze v Ljubljani, mislijo in si želijo v prihodnje od ŠOU v Ljubljani. Sledi 
analiza trženjskega spleta, kjer sem predstavil prepletanje posameznih elementov trženjskega 
spleta: ponudba, cena, tržno komuniciranje in tržne poti. O posameznih elementih trženjskega 
spleta sem na podlagi rezultatov raziskave iz prejšnjega poglavja ocenjeval dosedanji potek 
projekta in podal predloge za njegovo prihodnje izboljšanje. V zaključku sem na kratko 
predstavil glavne ugotovitve, pridobljene z delom ter predstavljene v diplomskem delu, in na 
teh osnovah postavljene smernice za prihodnjo usmeritev tovrstnih študentskih projektov. 
 
2 PREDSTAVITEV ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE UNIVERZE V LJUBLJANI 
 
2.1 ANALIZA ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE UNIVERZE V LJUBLJANI 
 
Nepridobitna organizacija je tista, katere temeljnega cilja delovanja ni mogoče izraziti z 
gospodarskimi merili. V prizadevanjih za dosego tega cilja lahko izvaja dejavnost, ki je 
pridobitne narave (Rojšek, 1997, str. 45). Izpostavljena je prepoved delitve morebitnega 
dobička med njene lastnike ali druge člane organizacije. Temeljni cilj nepridobitne 
organizacije je zagotavljanje čim širše ravni zadovoljitve potreb različnih interesnih skupin z 
zagotavljanjem stvari in predvsem storitev (Horak, 1995, str. 17–18). ŠOU v Ljubljani je 
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nepridobitna organizacija, ki zastopa interese študentov in se zavzema za njihovo 
uresničevanje s sprejemanjem, organiziranjem ter izvajanjem programov interesnih dejavnosti 
na področju kulture, izobraževanja, športa, turizma, mednarodnega sodelovanja in drugih 
področij delovanja študentov. Sprejema, organizira in izvaja programe, ki vplivajo na 
socialno-ekonomski položaj študentov (Študentska ustava, 74. člen, 2002).  
 
Za lažje razumevanje nepridobitne organizacije ŠOU v Ljubljani, ki vsakoletno pripravi 
projekt ŠOU mapa in ŠOU študentski priročnik, sledi razlaga osnovnih pojmov s področja 
študentske organiziranosti. 
 
Študentska organizacija Slovenije (v nadaljevanju ŠOS) je stanovska organizacija študentov, 
ki imajo status študenta na visokošolskih zavodih in višjih strokovnih šolah v Republiki 
Sloveniji, in študentov, ki imajo status študenta na tujih visokošolskih zavodih in so 
državljani Republike Slovenije (Študentska ustava, 3. člen, 2002). ŠOS je razdeljen na tri 
dele. Prvo področje so študentski klubi kot Študentske organizacije lokalnih skupnosti (v 
nadaljevanju ŠOLS). Le-ti so povezani v krovno organizacijo Zveza študentskih klubov 
Slovenije (v nadaljevanju zveza ŠKIS). Ta trenutek ŠKIS združuje 45 lokalnih klubov. Drugo 
področje so študentske organizacije univerze (ŠOU). Sem spadata ŠOU v Ljubljani in ŠOU v 
Mariboru. V prihodnje se jim bo najverjetneje pridružila še ŠOU na Primorskem, sedež 
organizacije še ni znan. Tretje področje delovanja so interesne oblike povezovanja študentov 
(v nadaljevanju ŠID). ŠID-i še niso zaživeli, mednje pa bi sodila gledališka, gasilska 
dejavnost in vse druge oblike interesnega združevanja študentov, ki bi izpolnjevala pogoje 
pridobitve statusa ŠID. Znotraj ŠOU v Ljubljani imamo še dislocirane enote, ki so Študentske 
organizacije visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol (v nadaljevanju ŠOVZ). ŠOVZ-ji 
so enote ŠOU v Ljubljani, ki so locirane na posameznih fakultetah (Študentska ustava, 4. člen, 
2002). Glavni vir financiranja vseh zgoraj naštetih načinov študentske organiziranosti 
predstavljajo študentski servisi, ki posredujejo delo študentom in dijakom. Vir financiranja je 
pred kratkim postal skupen in je razdeljen po ključu, ki je zapisan v Študentski ustavi 
(Študentska ustava, 87.–92. člen, 2002). Drugi viri financiranja so različni po posameznih 
organizacijskih oblikah, najbolj pogosta so sponzorska sredstva in dotacije.  
 
Zgoraj opisana shema predstavlja študentsko organiziranost, ki ne zajema celotne mladinske 
organiziranosti. Na področju mladinske organiziranosti ne smemo pozabiti na Urad za 
mladino, ki celovito spremlja položaj in vlogo mladih v družbi, tudi tistih brez statusa 
študenta. Osnovni cilj Urada za mladino je enakopravna participacija mladih v vseh 
segmentih družbe, s poudarkom na svobodnem in učinkovitem sodelovanju na političnem, 
socialnem, gospodarskem in kulturnem področju.1 
 
Za ŠOU v Ljubljani veljajo mnoge značilnosti, ki so značilne predvsem za nepridobitne 
organizacije in ki dodatno zapletajo poskuse tržnega načina razmišljanja in delovanja. V 

                                                 
1Več o Uradu RS za mladino [URL:http://www.uradzamladino.gov.si/področja/mladinskiprogrami.asp]. 
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nadaljevanju sem te lastnosti na kratko opisal. Značilnosti se kažejo v neenotnih mnenjih o 
ciljih organizacije med ljudmi, ki so aktivni v organizaciji. Različna stališča se pokažejo 
predvsem pri odločitvah finančne narave. Postavljanje ciljev tako postane dolg proces, ki je 
mnogokrat podvržen kratkoročnim odločitvam, ki nimajo v ozadju nobenega dolgoročnega 
načrtovanja. Naslednja značilnost nepridobitne organizacije, ki zavira tržni način razmišljanja, 
je neenotno mnenje o poteh za doseganje ciljev. Če nepridobitna organizacija jasno postavi 
cilj in poti, se pojavi problem merjenja ravni doseženih rezultatov. Določitev, ki obsega 
formalne in stvarne cilje, ki so kakovostni, je običajno povezana le z nominalno merljivostjo, 
kadar lahko zgolj ugotavljamo, ali je cilj dosežen ali ne, ali z ordinalno merljivostjo, kadar 
lahko zgolj ocenimo, ali je bil cilj boljše ali slabše dosežen (Horak, 1995, str. 23). Značilna je 
večja pozornost javnosti. Delovanje ŠOU v Ljubljani je javno, tako da razni podatki o 
proračunu in projektih hitreje pridejo do novinarjev. To v primeru neuspešnih projektov 
povzroči veliko negativne publicitete. Naslednja posebnost nepridobitnih organizacij je, da ne 
izvaja menjave samo s porabniki svojih storitev, temveč tudi z darovalci (denar, storitve, 
materialna sredstva), ki prispevajo vire za delovanje (Rojšek, 1997, str. 45–47). Za ŠOU v 
Ljubljani so to študentski servisi in sponzorji. 
 
2.2 PREDSTAVITEV ORGANIZIRANOSTI ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE 
UNIVERZE V LJUBLJANI 
 
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani je krovna organizacija, ki združuje vse študente 
(redne in izredne) Univerze v Ljubljani oziroma vseh visokošolskih zavodov, ki delujejo pod 
okriljem Univerze v Ljubljani. Pod svoje okrilje, od leta 2002, uvršča še Fakulteto za 
podiplomske evropske študije, Fakulteto za humanistične podiplomske študije, Višjo 
strokovno šolo za poštni promet in telekomunikacije ter Višjo strokovno šolo za risanje in 
slikanje. S tem je po številu članov največja samostojna entiteta znotraj ŠOS. Združuje več 
kot 60 odstotkov celotne študentske populacije v Sloveniji (Statistični letopis RS, 2002, str. 
128).  
 
ŠOU v Ljubljani2 svojim članom nudi najrazličnejše storitve tako na študijskem kot na 
obštudijskem področju. Natančneje znotraj organizacije deluje več resorjev,3 ki skupaj 
pokrivajo praktično vse vidike študentskega ''življenja''. To so: Resor za študijsko 
problematiko, Resor za socialo in zdravstvo, Resor za mednarodno sodelovanje, Resor za 
obštudijske dejavnosti in Resor za Študentske organizacije visokošolskih zavodov Univerze v 
Ljubljani (ŠOVZ). Študentski ministri, ki vodijo posamezne resorje, in predsednik ŠOU v 
Ljubljani skupaj tvorijo predsedstvo ŠOU v Ljubljani (do leta 2003 se je imenovalo 
študentska uprava). Le-ti so v začetku študijskega leta izvoljeni iz strani študentskega zbora 
ŠOU v Ljubljani, kjer so poslanci posameznih dislociranih enot imenovanih članic ŠOVZ-jev. 
Poleg tega na ŠOU v Ljubljani potekajo trije stalni projekti: Komunikacijsko informacijski 
servis ŠOU (v nadaljevanju KISS), Dijaška organizacija Slovenije (DOS) in Informacijska 
                                                 
2Natančnejši opis resorjev, stalnih projektov in zavodov je v prilogi 1 na straneh 1–2. 
3Resor pomeni pristojnost ali urad ministra (Leksikon Cankarjeve založbe, 1987, str. 53).  
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pisarna. Znotraj Informacijske pisarne deluje Služba za odnose z javnostmi ŠOU v Ljubljani. 
Celotno »družino ŠOU«4 dopolnjujejo še ŠOU zavodi: Zavod za mladinski turizem (ZMT), 
Zavod ŠOU Šport, Zavod ŠOU Založba, Zavod ŠOU Hostel, Zavod K6/4 Kultura, Radio 
Študent in Zavod Študentski servis (imenovan tudi Študentski servis Ljubljana). Ti so 
samostojni ekonomski subjekti, ki delujejo na svobodnem trgu, s svojimi projekti, strateško so 
močno povezani z matično organizacijo ŠOU v Ljubljani.  »ŠOU družina« je tako ena 
največjih (po razširjenosti in dosegu članov) organizacij v Sloveniji, ki posega na področje 
mnogih dejavnosti in ki razvija najrazličnejše bolj ali manj odmevne projekte, ki v 
slovenskem prostoru le redko ostanejo neopaženi. 
 
Značilnost ŠOU v Ljubljani je enoletni mandat, ki ne sovpada s finančnim letom, izvoljenih 
študentskih funkcionarjev, kar posledično povzroči vsakoletno menjavo delujočih na 
projektih. Člani v nepridobitnih organizacijah so pogosto izbrani na podlagi političnih in 
finančnih razlogov, manj na podlagi njihovih sposobnosti (Anthony, Young, 1994, str. 65). 
Projekte odpira, razširja in o njih odloča predsedstvo ŠOU v Ljubljani, formalno jih ureja 
Pravilnik o projektih. Po potrebi se odpirajo skozi celotno leto. Tako so projekti v veliki meri 
odvisni od enoletne politike. Le stalni projekti in nekaj večjih projektov so od začetka 
finančnega leta, ki traja od 1. januarja do 31. decembra, določeni s proračunom, ki ga 
predlaga predsedstvo. Posebnost organizacije je v tem, da sponzorska sredstva ne vplivajo na 
proračun projekta, ki je planiran vnaprej. Prihodki, ki so pridobljeni iz naslova sponzorstva za 
projekt, se pripišejo v dobro celotne organizacije, in to nima nobene povezave s proračunom 
samega projekta.  
 
2.3 KRATKA PREDSTAVITEV ŠOU MAPE IN ŠOU ŠTUDENTSKEGA 
PRIROČNIKA 
 
ŠOU mapa in ŠOU študentski priročnik je eden (do leta 2000 sta bila to ločena projekta) 
izmed največjih vsakoletnih projektov ŠOU v Ljubljani. Njegova izvedba, namen, ciljna 
populacija in celo ime se vsako leto razlikujejo, razlog je verjetno iskati v vsakoletni menjavi 
vodje, izvajalcev in sodelavcev projekta.  
 
Tabela 1: Pregled naklade ŠOU mape  in ŠOU študentskega priročnika v obdobju od leta 

1999 do 2002 
 Leto 1999 2000 2001 2002 
ŠOU 
mapa 

Naklada  
 (kos) 

10.000
 (mapa, zemljevid)

18.000
(mapa)

14.000 
(mapa) 

40.000
(mapa)

ŠOU študentski 
priročnik 

Naklada 
(kos) 

15.000
(priročniki)

20.000
(priročniki)

14.000 
(priročniki) 

43.000
(priročniki)

Vir: Interni podatki ŠOU v Ljubljani, 2003. 

                                                 
4Izraz »družina ŠOU« se je začel uporabljati po ustanovitvi zavodov, kajti v pravnem prometu se od takrat 
pojavljajo kot različne pravne osebe, čeprav za vsemi stoji, kot ustanovitelj in lastnik, ŠOU v Ljubljani. 
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2.3.1 ŠOU mapa 
 
Projekt ŠOU mapa poteka od leta 1996, le-ta običajno izide v začetku študijskega leta.  Skozi 
svojo zgodovino se je različno imenovala, nekateri jo imenujejo Bruc mapa5. Skupna 
značilnost vseh map je, da je brezplačna in je namenjena novo vpisanim študentom, ki jim 
največ pomenijo in pomagajo prve informacije o študiju. Mapa velikosti A4, njena oblika je 
primerna za shranjevanje zapiskov oziroma študijskega gradiva, vključuje (natisnjeni na 
platnice ali vstavljeni vanjo) podatke o študiju in obštudijskih dejavnosti za študente, prav 
tako informacije posameznih oglaševalcev oziroma sponzorjev. ŠOU mapa se razdeli v 
začetku študijskega leta po fakultetah, kasneje jo je mogoče dobiti na prodajnih mestih 
študentskih bonov in v poslovalnicah Študentskega servisa Ljubljana. 
  
Sledi natančna razlaga organizacije projekta in naklade ŠOU map od leta 1999 dalje. V letu 
1999 se je projekt ŠOU mapa odvijal v okviru odprtega projekta na seji predsedstva (takrat 
imenovanim Študentska uprava) pod imenom Bruc ´99. Mapa je bila namenjena izključno 
študentom prvih letnikov in je bila razdeljena v novembru v nakladi 10.000 kosov. V mapi so 
študentje vstavljeno dobili različne koristne informacije (planer, zemljevid Ljubljane, 
prospekt prireditev in dogajanj) ter promocijski material. V letu 2000 je projekt doživel 
določene spremembe. Projektu so dali večjo veljavo in stabilnost ter so za namene določenih 
projektov že v začetku leta določili postavki, ki ju razporeja predsednik ŠOU v Ljubljani, v 
okviru finančnega načrta. V dveh stroškovnih mestih  (Promocija ŠOU in Bruc) so se združili 
projekti ŠOU mapa, ŠOU študentski priročnik ter brucovanje Bruc milenium.6 ŠOU mapa in 
ŠOU študentski priročnik sta se združila v en projekt, Bruc milenium je ostal samostojen 
projekt. Tako je od tega leta dalje že od začetka leta postavljen finančni okvir za izvajanje 
naštetih dveh projektov.7 Razdelitev skupne vsote med našteta projekta je ostalo v domeni 
predsednika, ki se lahko med letom odloči, s sklepom predsedstva, za razširitev ali krčenje 
proračuna projektov v prid ali škodo ostalih stroškovnih mest. Tako se je za projekt (ŠOU 
mapa in ŠOU študentski priročnik) vsako leto porabilo več, kot je bilo v začetku leta 
planiranega. Od leta 2000 dalje se ŠOU študentski priročnik deli skupaj s ŠOU mapo. 
Naklada se iz leta v leto spreminja (glej tabelo 1 na strani 4) glede na razpoložljiva finančna 
sredstva, ciljno populacijo in prodajne poti. V letu 2002 je Študentski servis Ljubljana 
presežek naklade uporabil za obdaritev svojih članov.  
 
 
 

                                                 
5Bruc mapa jo imenujejo predvsem zato, ker je bila v določenih letih namenjena zgolj študentom prvih letnikov. 
Bruc je slušatelj prvega letnika na univerzi (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 1994, str. 73). 
6Bruc milenium je velika prireditev, ki jo je ŠOU v Ljubljani prvič izvedel v letu 1998. Brucovanje pomeni 
zabavo, združeno s šaljivim obredom sprejemanja brucov v študentsko skupnost (Slovar slovenskega knjižnega 
jezika, 1994, str. 73). 
7Pregled planiranih (proračun) in dejanskih (realizacija) stroškov ŠOU mape in ŠOU študentskega priročnika je 
v prilogi 2 na strani 3. 
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2.3.2 ŠOU študentski priročnik 
 
ŠOU študentski priročnik je začel izhajati v začetku študijskega leta 1999/2000 (oktober, 
november). Takrat je bil pripravljen v okviru odprtega projekta, na seji predsedstva (tedaj 
imenovanim Študentska uprava), pod imenom Veš študent svoj prav. Ta priročnik je pokrival 
le tematske sklope iz področja socialnih vprašanj in se je razdelil vsem študentom po 
fakultetah. V letu 2000 se je projekt ŠOU študentski priročnik združil (oblikovno, stroškovna 
mesta in razdeljevanje) s projektom ŠOU mapa ter se razširil še na ostale tematske sklope. 
Tako je nastal splošen brezplačni študentski priročnik, ki je dragocen spremljevalec študenta, 
katerega opremi z informacijami od vstopa na fakulteto do zaključka študija. V priročniku so 
informacije, ki jih študentje najbolj potrebujejo: kako do štipendije, iskanje namestitve v času 
študija, urejanje zdravstvenega zavarovanja, možnosti študija v tujini in še mnogo drugih 
koristnih informacij za bolj kakovostno študentsko življenje.  
 
ŠOU študentski priročnik spreminja naklado iz leta v leto (glej tabelo 1 na strani 4). Običajno 
je izdelan v malo večji nakladi kot ŠOU mapa, višek naklade se razdeljuje v ŠOU študentski 
svetovalnici ali se uporabi za druge namene (glej poglavje Prodajne poti na strani 37). Od leta 
2000 dalje se namreč razdeljuje v vseh ŠOU mapah. 
 
3 ANALIZA PREDNOSTI IN SLABOSTI TER POSLOVNIH PRILOŽNOSTI IN 
NEVARNOSTI ZA ŠOU V LJUBLJANI 
 
Za celovito ocenjevanje podjetja oziroma organizacije poznamo tri osnovne načine (Pučko, 
1999, str. 133): 
a) klasični način, ki ga imenujemo analiza prednosti in slabosti ter poslovnih priložnosti in 

nevarnosti oziroma SWOT analiza, 
b) portfeljska analiza in  
c) analiza na temelju verige vrednosti, ki izhaja iz osnove verige vrednosti. 
 
V nadaljevanju sem za ŠOU v Ljubljani, posledično za ŠOU mapo in ŠOU študentski 
priročnik, predstavil klasični način celovitega ocenjevanja. Izdelal sem notranjo analizo, ki 
predstavlja prednosti in slabosti sedanjega izvajanja, in zunanjo analizo, ki bo poudarja 
priložnosti in nevarnosti za projekt pri njegovem prihodnjem izvajanju. Na podlagi tega sem 
dobil izhodišče za nadaljnjo analizo in boljši osnutek smernic za ustvarjanje ŠOU mape in 
ŠOU študentskega priročnika ter za dosego največje vrednosti obeh izdelkov v očeh 
uporabnika, ki nam bo uspel projekt zadržati vsaj nekaj časa. 
 
3.1 NOTRANJA ANALIZA – PREDNOSTI IN SLABOSTI 
 
Pri notranji analizi oziroma ocenjevanju prednosti in pomanjkljivosti morajo poslovodstvo ali 
zunanji svetovalci podjetja pregledati trženjske, finančne, proizvodne (storitvene) in 
organizacijske sposobnosti podjetja oziroma organizacije. Vsak dejavnik mora poslovodstvo 
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oceniti glede na to, ali predstavlja bolj ali manj pomembno prednost, manjšo ali večjo 
pomanjkljivost za podjetje (Kotler, 1996, str. 82). Iskanje in ocenjevanje prednosti in 
pomanjkljivosti je bistvenega pomena za uspešno strateško planiranje (David, 1991, str. 9).  
 
Razumljivo je, da organizacija ne more takoj odpraviti vseh svojih slabosti in ne izkoristiti 
vseh svojih prednosti. Skušati pa mora izkoristiti in izpostaviti svoje prednosti. Po drugi strani 
naj se zaveda svojih pomanjkljivosti in jih poizkuša zmanjšati ali celo odpraviti. 
 
Tabela 2:  Analiza notranjega okolja ŠOU v Ljubljani (ŠOU mapa in                                     

ŠOU študentski priročnik) 
 PREDNOSTI SLABOSTI 

1. Brezplačen izdelek 1. ŠOU študentski priročnik ni 
objavljen v elektronski obliki 

2. Tradicija uspešno izvedenih 
projektov 

2. Neinovativna oblika izdelka (ŠOU 
mapa) 

Podstruktura 
izdelka 

3. Izdelka sta narejena iz 
kakovostnih materialov (papir, 
barvni tisk itd.) 

 

1. Velik tržni delež, nastopa kot tržni 
vodja, z izdelkoma (ŠOU mapa in 
ŠOU študentski priročnik) 

1. Pojav konkurentov (Mogenas, 
Nevtron & Company, ostali 
študentski servisi) 

2. Velika prepoznavnost blagovne 
znamke ŠOU v Ljubljani, predvsem 
pri študentih višjih letnikov 

2. Akcija ni podprta s celotnim 
promocijskim spletom 

3. Lastne prodajne poti 3. Ni tržnih raziskav 

Tržna 
podstruktura 

 4. Ni povratnih informacij iz 
preteklih let  

1. Študentje matičnih fakultet (člani 
ŠOVZ-jev), ki razdeljujejo izdelke 

1. Neizkušena projektna skupina 
(vsakoletna menjava) 

Kadrovska 
podstruktura 

 2. Ni sistema izobraževanja za vodje 
in sodelavce projekta 

Organizacijska 
podstruktura 

1. Širok spekter projektov znotraj 
ŠOU družine   (možnost vzajemnega 
sodelovanja) 

1. Ni potrebnega planiranja in 
kontrole 

Vir: Interni podatki ŠOU v Ljubljani, 2003. 
 
ŠOU v Ljubljani (glej tabelo 2) mora izkoristiti prednosti, ki izhajajo iz posameznih 
podstruktur. ŠOU v Ljubljani je poznan med študenti, je uveljavljena blagovna znamka, ki s 
postavljenimi prodajnimi potmi (prisotnost ŠOVZ-jev na vseh fakultetah in prodajna mesta 
študentskih bonov) ter mnogimi vzporednimi projekti, ki omogočajo vzajemno sodelovanje, 
pomenijo za izdelek veliko prednost. Na projektu ŠOU mapa in ŠOU študentski priročnik se 
lahko za prednost šteje tradicija uspešno izvedenih projektov. ŠOU mapa in ŠOU študentski 
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priročnik sta iz kakovostnih materialov in vsakoletno zajameta več kot polovico segmenta 
študentov prvih letnikov. Na drugi strani se je potrebno zavedati slabosti, ki se kažejo v slabi 
pripravi projekta in njegovi izvedbi, ter jih poskusiti čim bolj odpraviti. Ekipa se pogosto 
menja in tako se izgubijo informacije in znanja, ki so se pridobili v preteklih letih. V večini 
primerov projekt vodijo študentje, ki za to področje nimajo izkušenj. Za projekt doslej še ni 
bila narejena primerna tržna raziskava, in je akcija v večini primerov potekala brez dodatnega 
oglaševanja, ki bi ga lahko zagotovili v okviru ŠOU v Ljubljani. ŠOU mapa in ŠOU 
študentski priročnik sta neinovativna v svoji obliki, ki se ni spremenila od prve izvedbe 
projekta. Od leta 2001 ima ŠOU študentski priročnik konkurenco v podobnih izdelkih Bruc, 
ki ga izdaja Nevtron & Company, d.o.o., in Priročnik za bruce – Maribor in Ljubljana, ki ga 
izdaja Mogenas, d.o.o.8 Prav tako so nekateri študentski servisi začeli svojim članom 
brezplačno deliti ŠOU mapi podobne izdelke. 
 
3.2 ZUNANJA ANALIZA – PRILOŽNOSTI IN NEVARNOSTI 
 
V drugem delu klasičnega načina celovitega ocenjevanja, to je zunanja analiza, ocenjujem 
okolje, v katerem deluje organizacija, ter iščem morebitne priložnosti in nevarnosti pri 
poslovnih aktivnostih organizacije. Na osnovi ocene prednosti in slabosti organizacije 
skušamo, z dodatnim upoštevanjem izdelanih napovedi gospodarskih, konkurenčnih, 
tehnoloških, političnih in drugih razvojev v okolju organizacije, oceniti še poslovne 
priložnosti ter nevarnosti, ki se kažejo organizaciji v prihodnosti na osnovi njegovega 
obstoječega gospodarskega potenciala, njegovih prednosti in slabosti. To ocenjevanje nam 
odkriva strateške dejavnike za prihodnjo poslovno uspešnost organizacije (Pučko, 1999, str. 
141). Priložnosti in nevarnosti v okolju podjetja so nujno povezane z njegovimi prednostmi in 
slabostmi, saj iz slednjih do neke mere celo izhajajo. Določene priložnosti namreč ni mogoče 
označiti kot resnično priložnost za posamezno podjetje oziroma organizacijo, če podjetje ne 
razpolaga z zmožnostmi, ki bodo omogočile njen izkoristek. Podobno je mogoče ugotoviti za 
nevarnosti, ki so lahko tako označene le v primeru, ko podjetje zazna možnost pojava 
določenih slabosti pri njihovem premagovanju (Treven, 1992, str. 644).  
 
Za ŠOU v Ljubljani (glej tabelo 3 na strani 9) iz vidika izdelkov ŠOU mape in ŠOU 
študentskega priročnika ter tržnega položaja je velika priložnost predvsem v izkoriščanju 
možnosti v povezavi  z ostalimi organizacijami, društvi, s katerimi že sodeluje. Povezava s 
Študentskim svetom Univerze v Ljubljani bi omogočila, da bi lahko vsak študent omenjena 
izdelka dobil že ob vpisu. Izkoristili bi lahko široko paleto svojih organizacijskih enot 
(ŠOVZ-ji, zavodi itd.) ali projektov (KISS, revija Študentski status itd.), s pomočjo katerih bi 
lahko brezplačno izvedli celoten promocijski splet itd. Zavedati se je potrebno nevarnosti, ki 
se pojavijo v veliki meri zaradi pasivnosti samega ŠOU v Ljubljani. Študentje, ki razdeljujejo 
ŠOU mapo in ŠOU študentski priročnik, so velikokrat nemotivirani in nezanesljivi, saj za 
delo niso nagrajeni in so brez kontrole. Pojavljajo se tudi konkurenti, ki v tovrstnih izdelkih 
iščejo možnosti zaslužka in so pri vstopu na trg zelo agresivni. 
                                                 
8Mogenas je specializirana mladinska oglaševalska mreža. 
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Tabela 3: Analiza zunanjega okolja ŠOU v Ljubljani (ŠOU mapa in                                    
ŠOU študentski priročnik) 

 PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 
1. Razširjenost elektronskih medijev  Podstruktura 

izdelka 2. Razširjanje izdelka  
1. Razvite in pestre lastne prodajne 
poti 

1. Agresivnejši napad konkurentov Tržna 
podstruktura 

2. Širok izbor projektov, aktivnosti 
za dodatno oglaševanje znotraj 
organizacije 

 

Kadrovska 
podstruktura 

1. Izobraževanje in nagrajevanje 
projektantov 

1. Nemotivirani in nezanesljivi 
študentje, ki razdeljujejo izdelke 

Organizacijska 
podstruktura 

1. Močna povezanost ŠOU v 
Ljubljani in Študentski svet Univerze 
v Ljubljani 

1. Univerza v Ljubljani začne 
izdajati svoj študentski priročnik ali 
se poveže z konkurenti 

 2. Povezava s pravnimi osebami s 
katerimi že sodelujemo (društva, 
Mestna občina Ljubljana itd.) 

 

Vir: Interni podatki ŠOU v Ljubljani, 2003. 
 
4 PROFIL CILJNEGA TRGA TER CILJI ŠOU MAPE IN ŠOU ŠTUDENTSKEGA 
PRIROČNIKA 
 
Tržni sporočevalec mora imeti jasno izoblikovano podobo o ciljnem občinstvu. To so lahko 
obstoječi uporabniki, možni kupci izdelkov, podjetja, odločevalci ali vplivneži. Občinstvo je 
lahko sestavljeno iz posameznikov, skupin, posamičnih delov prebivalstva ali vseh skupaj. 
Občinstvo bistveno odloča o tem, kaj, kako in komu sporočevalec poroča (Kotler, 1996a, str. 
599). Pomemben del analize je prepoznavanje trenutne podobe (imidž),9 ki jo imajo o 
podjetju oziroma organizaciji, izdelkih in konkurentih. Ciljno občinstvo ŠOU mape in ŠOU 
študentskega priročnika so vsi študentje Univerze v Ljubljani. Poseben poudarek se posveča 
mikrosegmentu študentov, ki so prvič vpisani v prvi letnik visokošolskega zavoda. Študentje, 
ki ponavljajo, so bili namreč zajeti že v preteklem letu. 
 
Ko je ciljni trg določen, izvedemo naslednji korak, kjer prevedemo priložnosti v cilje. Cilj je 
želeni konec akcije oziroma zaključek pričakovanega (Parante, 2000, str. 100).  
 

                                                 
9Podoba je niz prepričanj, idej in vtisov, ki jih imamo o nekem predmetu (Kotler, 1996a, str. 599). 
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Trženjski cilj mora biti skladen s finančnim ciljem in neposredno povezan s korperativnim 
ciljem podjetja oziroma organizacije.10 Biti mora specifičen in merljiv, upoštevajoč kriterije: 
orientiran v enoto, povezan znotraj enote, orientiran v rezultat, časovno omejen, realističen in 
enoznačen (Parante, 2000, str. 106). Trženjski cilj ŠOU mape in ŠOU študentskega priročnika 
je zajeti cel segment študentov Univerze v Ljubljani11 in z izdelkoma obdariti vsaj 60 
odstotkov mikrosegmenta študentov prvih letnikov v začetku študijskega leta. 
 
Komunikacijski cilj je povečanje zavedanja o blagovni znamki ŠOU v Ljubljani. Uspešna 
blagovna znamka je namreč identificirajoč se izdelek, storitev, oseba ali prostor, podkrepljen 
tako, da uporabnik prejme edinstveno dodano vrednost, ki zadovoljuje njegove potrebe in 
želje. Še več, njen uspeh je rezultat, kako obdržati dodano vrednost pred konkurenco 
(Chernatony, Malcom, 1992, str. 18). Ker je blagovna znamka ŠOU v Ljubljani študentom 
prvih letnikov slabše poznana kot ostalim študentom višjih letnikov, je potrebno najprej 
povečati zavedanje o njej. Z blagovno znamko ŠOU v Ljubljani se večina študentov seznani, 
ko se prvič vpiše na visokošolski zavod. ŠOU mapa in ŠOU študentski priročnik tako pomeni 
prvo seznanitev z omenjeno blagovno znamko. 
 
Kreativni cilj, medijski cilj in cilj pospeševanja prodaje morajo biti kompatibilni in direktno 
povezani s trženjskim ciljem (Parante, 2000, str. 105). Kreativni cilj je ustvariti asociacijo 
med ŠOU mapo in ŠOU študentskim priročnikom in na drugi strani pestro paleto dejavnosti 
ŠOU v Ljubljani. 
 
Medijski cilj je doseči vsaj 70 odstotkov mikrosegmenta in vsaj 10 odstotkov celotnega 
segmenta z enim izmed izdelkov. Cilj odnosa z javnostjo je pridobiti pozitivno mnenje 
študentov Univerze v Ljubljani o ŠOU v Ljubljani. 
 
5 REZULTATI RAZISKAVE O ŠOU MAPI IN ŠOU ŠTUDENTSKEM PRIROČNIKU 
 
5.1 METODOLOŠKA IZHODIŠČA 
 
5.1.1 Namen raziskave 
 
Z raziskavo med študenti prvih letnikov Univerze v Ljubljani sem ugotovil, koliko jih pozna 
ŠOU mapo in posamezne študentske priročnike, kako jih ocenjujejo in kaj bi si od njih v 
prihodnje želeli. Med tistimi, ki so ŠOU mapo ali kateri študentski priročnik že poznali, sem 
ugotavljal, kje in kdaj so jih dobili, kako jih ocenjujejo in kaj je za njih pomembno. 
 

                                                 
10Cilji morajo biti skladni. Podjetje mora postaviti takšne cilje, da si sledijo od najpomembnejših proti najmanj 
pomembnim. Tako mora trženjski cilj (rast tržnega deleža) sovpadati s finančnim ciljem (povečanje izdatkov za 
oglaševanje) in biti del skupnega cilja podjetja (vodilni proizvajalec). 
11Število študentov Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2002/03 prikazuje priloga 3 na strani 4. 
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5.1.2 Raziskovalne domneve 
 
Najprej sem problem raziskave opredelil tako, da sem opisal njen namen in postavil osnovni 
domnevi. Kot je razvidno že pri dveh osnovnih domnevah, sem domneve razdelil glede na 
izdelek, na katerega se nanašajo. Vse raziskovalne domneve sem oblikoval na podlagi 
sekundarnih virov podatkov (poročil, bilanc itd.), ki sem jih dopolnjeval s primarnimi podatki, 
ki sem jih dobil z anketiranjem izvajalcev preteklih projektov ŠOU mape in ŠOU 
študentskega priročnika ter preko razgovorov z zaposlenimi na referatih različnih fakultet 
Univerze v Ljubljani. Zasnovane so na podlagi pričakovanj, predvidevanj ter izkušenj ljudi, ki 
izvajajo omenjeni projekt, zato so tudi podane v konkretnih odstotkih. 
 
Raziskava je pokazala, da so bila pričakovanja in predvidevanja pravilna, saj sem ovrgel le 
dve domnevi. Domneve, na katerih temelji moja raziskava, so pomembne zato, ker lahko na 
podlagi rezultatov raziskav izvajalcem projektov pokažem, v katero smer se morajo projekti 
razvijati in dopolnjevati. 
 
Osnovni domnevi:  
ŠOU študentski priročnik je tržni vodja, ima največji tržni delež, je najbolje ocenjen 
študentski priročnik in je koristen za študente. 
 
ŠOU mapa je poznan izdelek med študenti (ima jo več kot 70 odstotkov študentov prvih 
letnikov), ki mora v prihodnosti slediti spremembam in namenu obveščanja.  
 
Domneve: 
D1: Študentje slabo poznajo projekte (zna našteti vsaj 4 projekte), ki jih izvaja ŠOU v 
Ljubljani.  
D2: ŠOU map je med študenti bolj prepoznavna kot ŠOU študentski priročnik. 
D3: Vsaj petina (več kot 20 odstotkov) študentov v začetku šolskega leta ni dobila 
študentskega priročnika. 
D4: Dobra polovica (več kot 60 odstotkov) študentov je študentski priročnik dobila na 
fakulteti. 
D5: ŠOU študentski priročnik je dobilo vsaj 60 odstotkov študentov prvih letnikov Univerze 
v Ljubljani. 
D6: ŠOU študentski priročnik je povprečno najbolje ocenjen študentski priročnik. 
D7: Vsaj polovica (več kot 50 odstotkov) študentov bi si želelo študentski priročnik dobiti ob 
vpisu. 
D8: Slaba polovica (več kot 40 odstotkov študentov) v ŠOU mapi ni dobila nobenega 
koristnega podatka ali vstavljenega promocijskega materiala.  
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5.2 METODOLOGIJA 
 
Predstavil sem ciljno populacijo, opredelil osnovne raziskovalne metode, opisal postopek 
zbiranja in obdelovanja podatkov. 
 
5.2.1 Predstavitev ciljne populacije 
 
Ciljna populacija zajema študente prvih letnikov Univerze v Ljubljani. Razdelil sem jih na 
štiri tržne segmente po kriterijih, ali so v začetku študijskega leta prejeli ŠOU mapo in ŠOU 
študentski priročnik (glej tabelo 4). 
 
Tabela 4: Tržni segmenti 
 Dobil ŠOU mapo Ni dobil ŠOU mape 
Dobil ŠOU študentski 
priročnik 

1. Študent, ki je v začetku 
šolskega leta prejel ŠOU 
mapo in ŠOU študentski 
priročnik 

2. Študent, ki je v začetku 
šolskega leta prejel ŠOU 
študentski priročnik in ni 
dobil ŠOU mape 

Ni dobil ŠOU študentskega 
priročnika 

3. Študent, ki je v začetku 
šolskega leta prejel ŠOU 
mapo in ni prejel ŠOU 
študentskega priročnika 

4. Študent, ki v začetku 
šolskega leta ni prejel niti 
ŠOU mape niti ŠOU 
študentskega priročnika 

Vir: Interni podatki ŠOU v Ljubljani, 2003. 
 
Z raziskavo, ki se je zaključila konec tretjega tedna v mesecu juniju leta 2003, sem pridobil 
266 izpolnjenih anketnih vprašalnikov. 
 
5.2.2 Osnovna raziskovalna metoda 
 
Raziskava temelji na opisni metodi, in sicer na spraševanju s pomočjo vprašalnika. Anketni 
vprašalnik, na podlagi katerega sem izvedel osebno anketiranje med študenti prvih letnikov 
Univerze v Ljubljani.12 Prednosti tovrstnega anketiranja so naslednje: 
- dosežen je največji odziv, 
- je najučinkovitejši način, če je potrebno dobiti odgovore od točno določenih oseb 

(študentje prvih letnikov Univerze v Ljubljani), 
- zaporedje zastavljenih vprašanj lahko poljubno spreminjamo in 
- možno je pojasniti dvoumna vprašanja. 
Slabosti tovrstnega anketiranja (Churchill, 1996, str. 299): 
- tovrstna metoda zbiranja je draga, 
- pojavlja se pristranskost zaradi vpliva anketarja in  
- je razmeroma počasna metoda pridobivanja podatkov.  

                                                 
12Glej prilogo 4 na straneh 5–9. 



13

Izvedel sem namensko vzorčenje. Namensko sem razdelil študente Univerze v Ljubljani na 
predstavnike družboslovnih, naravoslovnih in umetniških študijev. Proporcionalno sem 
število anket za študente po posamezni kategoriji fakultet prilagodil deležem, ki jih 
posamezna kategorija fakultet obsega v celotnemu številu študentov prvih letnikov. Znotraj 
vsake skupine je bila naključno izbrana ena fakulteta. Izjemoma sem za predstavnike 
družboslovnih študijev, ki zajemajo več kot 50 odstotkov mojih anketirancev, izbral dve 
fakulteti, saj sem se tako poskušal izogniti napakam, ki bi lahko nastale zaradi različnega 
načina razdeljevanja ŠOU mape in ŠOU študentskega priročnika po posameznih fakultetah. 
Študentje so tako v času od 27. maja do 18. junija 2003 pisno odgovarjali na vprašanja na 
naslednjih štirih fakultetah: Biotehniška fakulteta v Ljubljani kot predstavnica naravoslovnih, 
Akademija za likovno umetnost v Ljubljani kot predstavnica umetniških, Pedagoška fakulteta 
v Ljubljani in Ekonomska fakulteta v Ljubljani kot predstavnici družboslovnih študijev. Za 
raziskavo na omenjenih štirih fakultetah sem se odločil, da sem lažje preveril razlike med 
razdeljevanjem preučevanih izdelkov po fakultetah in zaznavanjem določenih lastnosti samih 
izdelkov. 
 
Vprašalniki so bili razdeljeni vsakemu študentu, prisotnemu na predavanjih, vajah ali izpitu, 
ki se je strinjal, da bo sodeloval v raziskavi. Pri razdeljevanju vprašalnikov so mi pomagali 
predstavniki matičnih upravnih ŠOVZ-jev. V raziskavo je bilo vključenih najmanj 16 
prisotnih za posamezno fakulteto.  
 
5.2.3 Postopek zbiranja podatkov 
 
Podatke sem zbral na podlagi vprašalnikov v pisni obliki na štirih fakultetah. Prevladujejo 
strukturirana vprašanja zaprtega tipa z ocenjevalno lestvico ali več možnostmi za odgovor, pri 
čemer je pri nekaterih vprašanjih možen odgovor »drugo«, kjer lahko anketiranci sami 
pripišejo odgovor. Za lažjo oceno ključnih izdelkov, ŠOU mapa in ŠOU študentski priročnik, 
sem uporabil semantični diferencial.13 Vprašalniku sem dodal dve vprašanji odprtega tipa. V 
prvem primeru nisem hotel vplivati na odgovor, v drugem primeru pa mi je vprašanje služilo 
kot kontrola predhodnemu vprašanju zaprtega tipa.14 Vprašanja so razvrščena tako, da začetna 
privabijo zanimanje anketiranca, osebna pa so uvrščena na koncu vprašalnika, saj so za 
anketiranca nezanimiva. Vprašalnik sem predhodno testiral z osebnim anketiranjem in ga po 
posredovanju pripomb popravil. Na vsa postavljena vprašanja so anketiranci uspešno 
odgovorili. 
 
5.2.4 Obdelava podatkov 
 
Podatke sem obdelal s pomočjo programskega paketa Microsoft Excel 2000 in statističnega 
paketa SPSS for Windows 11.0. 

                                                 
13Semantični diferencial – lestvica, ki povezuje dve nasprotni besedi, vprašani pa izbere točko, ki predstavlja 
njegovo mnenje (Kotler, 1996a, str. 600). 

14Glej prilogo 4 na straneh  5–9, 1. in 8. vprašanje. 
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5.3 REZULTATI RAZISKAVE IN INTERPRETACIJA 
 
Najprej sem predstavil strukturo anketirancev, zajetih v vzorec. Pri tem sem opredelil vzorčno 
enoto, velikost vzorca in postopek vzorčenja. Nato sledi interpretacija rezultatov. 
 
5.3.1 Predstavitev vzorca 
 
Slika 1: Sestava vzorca glede na spol 

ženske
54 %

moški
46 %

 
Vir: Lastna raziskava o ŠOU mapi in ŠOU študentskem priročniku, 2003. 
 
Vzorčna enota: Ciljna populacija so študentje prvih letnikov Univerze v Ljubljani. 
Velikost vzorca: Vzorec sestavlja 240 študentov prvih letnikov, od tega je bilo 45,8 % moških 
in 54,2 % žensk.15 Po podatkih Statističnega urada RS (v nadaljevanju SURS), struktura 
študentov glede na spol po fakultetah je dokaj podobna podatkom, pridobljenih z raziskavo, je 
na Ekonomski fakulteti 63,2 odstotka žensk, na Pedagoški fakulteti je 90,5 odstotkov žensk, 
na Biotehniški fakulteti je 51,8 odstotkov žensk in na Akademiji za likovno umetnost je 56,2 
odstotka žensk (Statistični letopis RS, 2002, str. 128–129). 
 
Slika 2: Sestava vzorca glede na izbrane fakultete 

Akademija 
za likovno 
umetnost

7 %Pedagoška 
fakulteta

18 %

Ekonomska 
fakulteta

38 %

Biotehniška 
fakulteta

37 %

 
Vir: Lastna raziskava o ŠOU mapi in ŠOU študentskem priročniku, 2003. 
 
V vzorec je bilo vključenih 240 študentov iz štirih fakultet, kjer predstavljajo študentje 
Ekonomske fakultete 38,3 odstotkov anketiranih, študentje Pedagoške fakultete 18,3 

                                                 
15Podatki sestave vzorca po spolu po posameznih fakultetah, pridobljenih z raziskavo, so v prilogi 5 na strani 10. 
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odstotkov anketiranih, študentje Biotehniške fakultete 36,7 odstotkov anketiranih in študentje 
Akademije za likovno umetnost 6,7 odstotkov anketiranih. 
 
Slika 3: Sestava vzorca glede na namensko razdelitev 

56%
37%

7% družboslovne
fakultete (EF +
PEF)
naravoslovne
fakultete (BF)

umetniški študiji
(ALU)

 
Vir: Lastna raziskava o ŠOU mapi in ŠOU študentskem priročniku, 2003. 
 
Postopek vzorčenja: Namensko sem študente Univerze v Ljubljani razdelil na predstavnike 
družboslovnih, naravoslovnih in na predstavnike umetniških študijev (glej sliko 3). Po 
podatkih SURS družboslovne študije obiskuje 60,7 odstotkov, naravoslovne 37,6 odstotkov in 
umetniških študijev 1,7 odstotka študentov Univerze v Ljubljani (Statistična informacija 136, 
2003). Študentje so tako na vprašanja odgovarjali pisno na naslednjih štirih fakultetah: 
Biotehniška fakulteta v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost v Ljubljani, Pedagoška 
fakulteta v Ljubljani in Ekonomska fakulteta v Ljubljani. Naključno sem izbral predavanje, 
vaje ali izpit študentov prvih letnikov in jih prosil za sodelovanje. 
 
5.3.2 Rezultati 
 

5.3.2.1 Poznavanje  projektov ŠOU v Ljubljani 
 
Tabela 5: Poznavanje projektov (tiskovin, prireditev itd.), ki jih poznajo in povezujejo s ŠOU 

v Ljubljani 
Število naštetih  Frekvenca Odstotek  (N = 240) 
4 projekti 90 37,5 
3 projekti 30 12,5 
2 projekta 27 11,3 
1 projekt 16 6,7 
Skupaj 163 67,9 
Vir: Lastna raziskava o ŠOU mapi in ŠOU študentskem priročniku, 2003. 
 
Ugotovil sem (glej tabelo 5), da le 37,5 odstotkov anketiranih zna našteti vsaj štiri projekte, ki 
jih poznajo in povezujejo s ŠOU v Ljubljani. Na podlagi tega lahko sprejmem prvo domnevo, 
da študentje slabo poznajo projekte, ki jih izvaja ŠOU v Ljubljani, saj je manj kot 50 



16

odstotkov anketiranih znalo našteti vsaj štiri takšne projekte. Pokazalo se je, da le 67,9 
odstotkov anketiranih zna našteti vsaj en projekt, povezan s ŠOU v Ljubljani. 
 
Slika 4: Projekti, ki jih pozna vsaj 10 odstotkov anketiranih in jih povezuje s ŠOU v Ljubljani 
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Vir: Lastna raziskava o ŠOU mapi in ŠOU študentskem priročniku, 2003. 
 
Ugotovil sem (glej slika 4), da anketiranci na vseh izbranih fakultetah poznajo in povezujejo s 
ŠOU v Ljubljani iste projekte. Tako so med anketiranci najbolj poznani projekti: Študentska 
arena s 36,3 odstotki, Tržnica z 32,5 odstotki, ŠOU mapa z 20,4 odstotki, ŠOU študentski 
priročnik z 20,0 odstotki, Majske igre z 19,6 odstotki, revija Študent z 12,5 odstotki, 
brucovanje Bruc in revija Študentski status z 10 odstotki. Z manjšim poznavanjem nato 
sledijo ostali projekti, ki so prisotni le na določenih fakultetah.16 
 
Pri zgoraj omenjenih projektih moram opozoriti, da študentje niso dovolj obveščeni o tem, 
katere projekte organizira ŠOU v Ljubljani. Zaradi široko postavljenega vprašanja, ki je 
zajemalo tudi projekte, ki jih povezujejo s ŠOU v Ljubljani, ni bilo potrebno izločiti nobenega 
odgovora. Na podlagi teh rezultatov ankete sem lahko ugotovil, da vsaj 20 odstotkov 
anketiranih pozna projekt ŠOU mapa in ŠOU študentski priročnik. Sprejel sem lahko drugo 
domnevo, da je ŠOU mapa bolj prepoznaven med študenti kot ŠOU študentski priročnik. 
Razlika v prepoznavnosti je zelo majhna, zato sem domnevo poskusil dodatno potrditi še z 
ugotovitvijo, da je ŠOU mapo dobilo več študentov prvih letnikov kot ŠOU študentski 
priročnik. 
 

5.3.2.2 Ocena pomembnosti izvedbe projekta 
 
Ugotovil sem, da študentje ne delajo velikih razlik med ocenami posameznih projektov (glej 
sliko 5 na strani 17), skoraj vsi so ocenjeni za pomembne (ocena 3). Najvišjo povprečno 
vrednost je dobil ŠOU študentski priročnik s 3,7, ki mu sledi Študentska arena s 3,6 in sta 
ocenjena za bolj pomembna projekta. Nato jima sledijo vsi ostali projekti, v raziskavi 
ocenjeni kot pomembni, ŠOU mapa s 3,1, revija Študentski status s 3,0 in brucovanje Bruc z 
2,9. Iz povprečne vrednosti se vidi, kakšno pomembnost pripisujejo študentje posameznim 

                                                 
16Podatki po posameznih fakultetah so predstavljeni v prilogi 5 na strani 10. 
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projektom. Na podlagi rezultatov lahko ugotovim, da študentje ocenjujejo projekta ŠOU 
mapo in ŠOU študentski priročnik za pomembna projekta, ki jih ŠOU v Ljubljani izvede v 
jesenskem času. 
 
Slika 5: Ocena pomembnosti (povprečna vrednost) izvedbe projektov 
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Vir: Lastna raziskava o ŠOU mapi in ŠOU študentskem priročniku, 2003. 
 

5.3.2.3 Razdeljevanje študentskega priročnika 
 
Slika 6: Razdelitev študentskih priročnikov po posameznih fakultetah 
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Vir: Lastna raziskava o ŠOU mapi in ŠOU študentskem priročniku, 2003. 
 
Ugotovil sem (glej sliko 6), da je 79,6 odstotkov anketirancev dobilo vsaj enega izmed 
študentskih priročnikov in da je večina teh študentov dobila več kot en priročnik. Po 
natančnejšem pregledu lahko opazimo, da je razdeljevanje posameznih študentskih 
priročnikov različno učinkovito po posameznih fakultetah. Ugotovil sem, izračun 
kontingence,17 da obstaja odvisnost med razdelitvijo študentskih priročnikov in preučevanimi 
fakultetami.  Tako je na Ekonomski fakulteti vsaj en priročnik dobilo kar 89,1 odstotka, na 
drugi strani pa na Akademiji za likovno umetnost le 43,7 odstotkov anketirancev. Na podlagi 

                                                 
17Izračun kontingence med spremenljivkama »fakulteta« in »ali si dobil študentski priročnik« (glej prilogo 6 na 
strani 16). 
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rezultatov raziskave lahko potrdim tretjo domnevo, da v začetku šolskega leta vsaj petina (več 
kot 20 odstotkov) študentov ni dobila nobenega študentskega priročnika.  
 
Tabela 11: Razdelitev posameznih študentskih priročnikov 
 
Kateri 
študentski priročniki 

Frekvenca Povprečna vrednost - 
odstotek  
(N = 240) 

Odstotek tistih, ki so 
dobili priročnik 
(N = 191) 

ŠOU študentski 
priročnik 

136 56,7 71,2 

Bruc 106 44,2 55,5 
Priročnik za bruce – 
Maribor in Ljubljana 

48 20,0 25,1 

Skupaj 191 79,6 100,0 

Vir: Lastna raziskava o ŠOU mapi in ŠOU študentskem priročniku, 2003. 
 
Ugotovil sem (glej tabelo 11), da je največ študentov, 56,7 odstotkov anketiranih, dobilo ŠOU 
študentski priročnik. Na podlagi tega lahko ovržem peto domnevo, saj ŠOU študentskega 
priročnika ni dobilo vsaj 60 odstotkov študentov prvih letnikov. Na podlagi ugotovitev pa 
lahko trdim, da je ŠOU študentski priročnik najbolj poznan na področju Univerze v 
Ljubljani.18  
 
Slika 7: Kje so dobili študentski priročnik 
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Vir: Lastna raziskava o ŠOU mapi in ŠOU študentskem priročniku, 2003. 
 
Ugotovim lahko (glej sliko 7), da večina anketiranih, 62,5 odstotkov vseh anketiranih ali 78,5 
odstotkov tistih, ki so dobili študentski priročnik (vsaj enega izmed njih), ne glede na to, iz 
katere fakultete prihajajo, dobila študentski priročnik na fakulteti. Nihče ni odgovoril, da je 
dobil priročnik drugje. Opozoriti moram, da se je ŠOU študentski priročnik kot edini delil tudi 
v študentski svetovalnici (kjer ga je dobil 1,0 odstotek tistih, ki so dobili vsaj enega izmed 

                                                 
18Podatki po posameznih fakultetah so predstavljeni v prilogi 5 na straneh 11–12. 
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priročnikov) in na prodajnih mestih bonov (kjer ga je dobilo 15,7 odstotkov tistih, ki so dobili 
vsaj enega izmed priročnikov). ŠOU študentski priročnik je tako 70 odstotkov študentov 
dobilo na fakulteti, 22 odstotkov na prodajnih mestih bonov, 6,5 odstotkov v študentskem 
servisu in 1,5 odstotka v študentski svetovalnici.19 Na podlagi rezultatov lahko sprejmem 
četrto domnevo, da je dobra polovica (več kot 60 odstotkov) študentov dobila študentski 
priročnik na fakulteti. 
 
Slika 8: Želeni čas razdeljevanja študentskega priročnika 
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Vir: Lastna raziskava o ŠOU mapi in ŠOU študentskem priročniku, 2003. 
 
Ugotovil sem (glej sliko 8), da bi 67,9 odstotkov študentov želelo prejeti tovrsten izdelek 
(študentski priročnik) ob vpisu na fakulteto. Le približno 14 odstotkov bi ga želelo prejeti že 
na informativnem dnevu ali v začetku študijskega leta. Na podlagi teh ugotovitev lahko 
sprejmem sedmo domnevo, da si več kot polovica študentov želi prejeti študentski priročnik 
ob vpisu.20 
 

5.3.2.4 Ocena študentskega priročnika 
 
Ugotovil sem (glej sliko 9 na strani 20), da so vsi priročniki ocenjeni kot kakovostni izdelki 
(notranja oprema knjige, kakovost papirja, tiska in fotografij). Na podlagi raziskave lahko 
potrdim šesto domnevo, da večina študentov ŠOU študentski priročnik ocenjuje kot 
kakovosten izdelek za študente. Potrdim lahko tudi, da je povprečno najbolje ocenjen 
študentski priročnik z oceno 3,9, kar ga ocenjuje za bolj kakovosten izdelek. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19Natančnejši podatki za vse priročnike so v prilogi 5 na strani 13. 
20Podatki po posameznih fakultetah so predstavljeni v prilogi 5 na strani 14. 
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Slika 9: Povprečna ocena posameznih študentskih priročnikov 
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Vir: Lastna raziskava o ŠOU mapi in ŠOU študentskem priročniku, 2003. 
 
Slika 10: Povprečna ocena posameznih kriterijev ŠOU študentskega priročnika 
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Vir: Lastna raziskava o ŠOU mapi in ŠOU študentskem priročniku, 2003. 
 
Zanimalo me je, kako bi študentje ocenili posamezno lastnost ŠOU študentskega priročnika. 
Ugotovil sem (glej sliko 10), da ŠOU študentski priročnik ocenjujejo kot predolgega, toda 
uporabnega, prepoznavnega in razumljivega. 
 
Želel sem ugotoviti, kateri tematski sklopi so za študente večjega pomena (glej sliko 11 na 
strani 21). Vzel sem tematske sklope, ki sovpadajo z naslovi poglavij ŠOU študentskega 
priročnika (vrstni red in opis tematike). Pokazalo se je, da so za anketirane študente vsi sklopi 
pomembni.21 Najnižjo oceno (ocena 3 pomeni pomemben) so dobili tematski sklopi 
Predstavitev Študentske organizacije z oceno 2,6, Študentske družine s 3,0, Zdravje s 3,2 in 
Študentje s posebnimi potrebami s 3,4. Vsi ostali sklopi so bili ocenjeni za bolj pomembne 
(ocena 4). Ugotovil sem, da omenjeni tematski sklopi zajemajo celotno preučevano tematiko. 
Na vprašanje o dodatnih tematskih sklopih ali koristnih informacijah so se pojavljali le 
                                                 
21Podatki po posameznih fakultetah so predstavljeni v prilogi 5 na strani 14.  
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odgovori, ki so bili zajeti že med zgoraj naštetimi tematskimi sklopi. Na podlagi ugotovitev o 
ŠOU študentskem priročniku lahko sprejmem osnovno domnevo. ŠOU študentski priročnik je 
tržni vodja, dobilo ga je kar 56,7 odstotkov študentov prvih letnikov in je ocenjen kot koristen 
za študente; z oceno 3,9 je kot edini ocenjen za bolj kakovosten priročnik (notranja oprema 
knjige, kakovost papirja, tiska, fotografij). 
 
Slika 11: Pomembnost posameznega sklopa študentskega priročnika 
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Vir: Lastna raziskava o ŠOU mapi in ŠOU študentskem priročniku, 2003. 
 

5.3.2.5 ŠOU mapa 
 
Slika 12: Razdelitev ŠOU mape  
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Vir: Lastna raziskava o ŠOU mapi in ŠOU študentskem priročniku, 2003. 
 
Na podlagi rezultatov (glej sliko 12) sem ugotovil, da se razdelitev ŠOU mape močno 
razlikuje po fakultetah. Tako je na Pedagoški fakulteti dobilo ŠOU mapo kar 84,1 odstotka, 
medtem ko na Akademiji za likovno umetnost le 12,5 odstotkov anketiranih. Povprečno je 
ŠOU mapo dobilo 65,8 odstotkov, kar je 9,1 odstotka več anketirancev, kot je dobilo ŠOU 
študentski priročnik. S pomočjo asociacije22 sem ugotovil, da obstaja odvisnost med 

                                                 
22 Izračuna asociacije (X²) za spremenljivki »razdelitev ŠOU mape« in »razdelitev ŠOU študentskega 
priročnika« (glej prilogo 7 na strani 17). 
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razdeljevanjem ŠOU mape in ŠOU študentskega priročnika. Na podlagi tega lahko dodatno 
potrdim drugo domnevo, saj je več študentov v začetku študijskega leta dobilo ŠOU mapo kot 
ŠOU študentski priročnik, iz česar izhaja njena večja prepoznavnost. Zavrniti pa moram 
osnovno domnevo, kjer sem predvideval, da je ŠOU mapo dobilo več kot 70 odstotkov 
študentov prvih letnikov. 
 
Slika 13: Povprečna ocena lastnosti ŠOU mape 
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Vir: Lastna raziskava o ŠOU mapi in ŠOU študentskem priročniku, 2003. 
 
Na podlagi dobljenih rezultatov (glej sliko 13) sem ugotovil, da študentje na vseh izbranih 
fakultetah ocenjujejo ŠOU mapo za uporabno in za izdelek, ki ga povezujejo s ŠOU v 
Ljubljani. Najslabše je bila ocenjena lastnost zanimivosti (oblikovanje, grafika), v povprečju 
študentje nimajo ŠOU mape ne za zanimivo ne za dolgočasno.  
 
Slika 14: Odstotek študentov, ki so v začetku šolskega leta dobili ŠOU mapo, ki so dobili v 
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Dobili
50 %

Niso dobili
50 %

 
Vir: Lastna raziskava o ŠOU mapi in ŠOU študentskem priročniku, 2003. 
 
Na podlagi dobljenih rezultatov (glej slika 14) se je pokazalo, da polovica študentov, ki so v 
začetku leta dobili ŠOU mapo, v njej niso dobili nobenih dodatnih koristnih podatkov 
(zemljevid Ljubljane, cene študentskih bonov ipd.) ali vstavljenih promocijskih materialov 
(kuponi s popusti ipd.), zato lahko sprejmem osmo domnevo. Ugotovil sem, da je le 17,7 
odstotkov študentov, ki so dobili ŠOU mapo, znalo našteti vsaj eno informacijo ali vstavljeni 
promocijski material. 
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Slika 15: Povprečne vrednosti ocen informacij za na platnice ŠOU mape 
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Vir: Lastna raziskava o ŠOU mapi in ŠOU študentskem priročniku, 2003. 
 
Zanimalo me je, katere informacije so za študente bolj pomembne in bi se morale objavljati 
na platnicah ŠOU mape. Pokazalo se je (glej sliko 15), da so odgovori podobni ne glede na 
izbrano fakulteto. Največji pomen za študente imajo telefonske številke, sledijo uradne ure, 
nato elektronski ter internetni naslovi, na zadnjem mestu je koledar. Z možnostjo 
odgovarjanja na drugo so nas anketiranci z raznimi odgovori opozorili, da se podatki 
(telefonske številke, internetni naslovi ipd.) morajo nanašati na tematske sklope, zanimive za 
študente: študentska prehrana, študentski domovi itd. 
 
5.4 POVZETEK GLAVNIH UGOTOVITEV RAZISKAVE 
 
5.4.1 ŠOU v Ljubljani 
 
Privzamem lahko naslednje domneve: 
D1: Študentje slabo poznajo projekte (zna našteti vsaj 4 projekte), ki jih izvaja ŠOU v 
Ljubljani.  
D2: ŠOU mapa je med študenti bolj prepoznavna kot ŠOU študentski priročnik. 
 
Iz raziskave je mogoče sklepati, da študentje prvih letnikov Univerze v Ljubljani poznajo 
ŠOU v Ljubljani, toda slabo poznajo njegove projekte. 37,5 odstotkov zna našteti štiri 
projekte, 67,9 odstotkov pa vsaj en projekt, ki ga povezujejo s ŠOU v Ljubljani. Tako so 
najbolj poznani projekti, ki jih pozna vsaj 10 odstotkov anketiranih: Študentska arena s 36,3 
odstotki, Tržnica z 32,5 odstotki, ŠOU mapa z 20,4 odstotki, ŠOU študentski priročnik z 20,0 
odstotki, Majske igre z 19,6 odstotki, revija Študent z 12,5 odstotki, brucovanje Bruc in revija 
Študentski status z 10 odstotki. Za namen naše raziskave moram posebej poudariti, da je več 
kot 20 odstotkov študentov ŠOU mapo in ŠOU študentski priročnik uvrstilo med projekte, ki 
so jim ostali v spominu in jih povezujejo s ŠOU v Ljubljani. Na tem mestu sem ugotovil, da je 
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razlika med prepoznavnostjo ŠOU mape in ŠOU študentskega priročnika majhna, kljub temu 
lahko potrdim, da je ŠOU mapa bolj poznana. Študentje vse projekte ocenjujejo za pomembne 
projekte. Tiste, ki imajo izobraževalno poučno vsebino (ŠOU študentski priročnik in 
Študentska arena), ocenjujejo za bolj pomembne projekte. 
 
5.4.2 Študentski priročnik 
 
Privzamem lahko naslednje domneve: 
OSNOVNA DOMNEVA: ŠOU študentski priročnik je tržni vodja, ima največji tržni delež, 
je najbolje ocenjen študentski priročnik in je koristen za študente. 
D3: Vsaj petina (več kot 20 odstotkov) študentov v začetku šolskega leta ni dobila 
študentskega priročnika. 
D4: Dobra polovica (več kot 60 odstotkov) študentov je študentski priročnik dobila na 
fakulteti. 
D6: ŠOU študentski priročnik je povprečno najbolje ocenjen študentski priročnik. 
D7: Vsaj polovica (več kot 50 odstotkov) študentov bi si želelo študentski priročnik dobiti ob 
vpisu. 
 
Zavržem lahko domnevo: 
D5: ŠOU študentski priročnik je dobilo vsaj 60 odstotkov študentov prvih letnikov Univerze 
v Ljubljani. 
 
79,6 odstotkov študentov je dobilo vsaj enega izmed treh študentskih priročnikov: ŠOU 
študentski priročnik, Bruc in Priročnik za bruce – Maribor in Ljubljana. Razdelitev je močno 
odvisna od posameznih fakultet Univerze v Ljubljani. Najbolj poznan je ŠOU študentski 
priročnik, ki ga je v povprečju dobilo 56,7 odstotkov anketiranih, ki nastopa kot tržni vodja. 
Sledi mu Bruc, ki ima vlogo izzivalca z 44,2 odstotka in Priročnik za bruce – Maribor in 
Ljubljana, ki je sledilec z 20,0 odstotki. Večina, v povprečju 78,5 odstotkov študentov, je 
priročnik dobila na fakulteti in bi si želela v prihodnje tovrsten izdelek, 57,9 odstotkov, dobiti 
ob vpisu. 
 
Študentski priročniki so vsi ocenjeni kot kakovostni izdelki (notranja oprema knjige, kakovost 
papirja, tiska in fotografij), najbolje pa je ocenjen ŠOU študentski priročnik z oceno 3,9 (bolj 
kakovosten). Študentje ocenjujejo ŠOU študentski priročnik za dolg, uporaben, prepoznaven 
in razumljiv izdelek. Vsi njegovi tematski sklopi so pomembni. Najnižjo oceno je dobilo 
poglavje Predstavitev Študentske organizacije, ki kljub temu velja za pomembnega.  
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5.4.3 ŠOU mapa 
 
Privzamem lahko naslednjo domnevo: 
D8: Slaba polovica (več kot 40 odstotkov študentov) v ŠOU mapi ni dobila nobenega 
koristnega podatka ali vstavljenega promocijskega materiala.  
 
Zavržem lahko domnevo: 
OSNOVNA DOMNEVA: ŠOU mapa je poznan izdelek med študenti (ima jo več kot 70 
odstotkov študentov prvih letnikov), ki mora v prihodnosti slediti spremembam in namenu 
obveščanja.  
 
ŠOU mapo je v začetku leta dobilo več anketiranih študentov (65,8 odstotkov) kot ŠOU 
študentski priročnik. Razdelitev se močno razlikuje po posameznih fakultetah, enako, kot se 
je pokazalo že pri ŠOU študentskemu priročniku (razdeljevanje ŠOU mape in ŠOU 
študentskega priročnika je med seboj odvisno). ŠOU mapo v povprečju ocenjujejo za 
uporabno, za izdelek, ki ga povezujejo s ŠOU v Ljubljani, a ne za zanimivo ne za dolgočasno 
(oblikovno, grafika). Polovica študentov, ki je v začetku leta dobila ŠOU mapo, v njej ni 
dobila nobenih koristnih podatkov (zemljevid Ljubljane, cene študentskih bonov itd.) ali 
vstavljenih promocijskih materialov (kuponi s popusti itd.). Le 17,7 odstotkov študentov, ki 
so dobili ŠOU mapo, je znalo našteti vsaj eno informacijo ali vstavljen promocijski material. 
Z namenom, da ŠOU mapa v prihodnje pridobi na vrednosti obveščanja, so študentje 
razvrščali za njih pomembne podatke. Največji pomen imajo telefonske številke, sledijo 
uradne ure, nato elektronski in internetni naslovi ter na zadnjem mestu koledar. 
 
6 ANALIZA TRŽENJSKEGA SPLETA ŠOU MAPE IN ŠOU ŠTUDENTSKEGA 
PRIROČNIKA 
 
Najprej sem razložil posebnosti trženja, ki se navezujejo na ŠOU v Ljubljani kot na 
nepridobitno organizacijo. Nato po posameznih elementih trženjskega spleta razložim in 
opišem dosedanji potek oziroma izvedbo projekta ŠOU mapa in ŠOU študentski priročnik. S 
pomočjo rezultatov raziskave o ŠOU mapi in ŠOU študentskem priročniku (peto poglavje) 
sem za vsak element predstavil predloge za možno izboljšanje pri prihodnjih izvedbah 
projekta. 
 
6.1 SPLOŠNO O TRŽENJSKEM SPLETU 
 
V nepridobitnih organizacijah nedvomno ne gre za trženje kot v pridobitnih organizacijah. 
Vendar se vedno več nepridobitnih organizacij zaveda, da se kljub svoji nepridobitnosti 
morajo vesti v nekaterih situacijah in pri nekaterih načrtih tako, kot se obnašajo pridobitne 
organizacije oziroma podjetja. Tako se v nepridobitnih organizacijah vse bolj vnašajo 
sestavine tržnega delovanja, pri njihovem vodenju se uporabljajo orodja, izvirno uporabljena 
pri poslovanju pridobitnih organizacij (Korošec, 2002, str. 73).  Pri odločanju o tem, koliko 
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sredstev bodo nepridobitne organizacije namenile za trženje, uporabljajo iste metode kot 
pridobitne. Prav tako se vedejo pri izbiri optimalnega trženjskega spleta.  
 
»Trženjski splet je niz trženjskih inštrumentov (elementov), ki jih podjetje (organizacija) 
uporablja, da sledi svojim trženjskim ciljem na ciljnem trgu« (Kotler, 1996a, str. 98).  
 
Po Mc Carthyju obstajajo štirje elementi trženjskega spleta (Kotler, 1996a, str. 98): 
a) izdelek, 
b) prodajna cena, 
c) prodajne poti, 
d) tržno komuniciranje. 
 
Podjetje ali organizacija se mora odločiti, kako se bo delil proračun med različne elemente 
trženjskega spleta, da najde optimalni trženjski splet. Različni elementi ali deli aktivnosti, ki 
sestavljajo kategorije trženjskega spleta, so med seboj povezani in odvisni. Na primer boljša, 
kot je prodaja, manj je potrebno vlagati v oglaševanje. Blagovna znamka, ki uživa visok ugled 
med primerljivimi izdelki, bo imela daljši življenjski ciklus kot primerljiv, a hkrati neznan 
izdelek (Morden, 1993, str. 117). 
 
Zavedati se moramo, da nepridobitna organizacija pri večini dejavnosti, ki jih izvaja, ne more 
ali ne meri dobička. Njeno poslanstvo tudi ni v ustvarjanju dobička. Zaradi tega je vedno 
aktualen problem, s katerim se srečujejo, izbiranje med alternativnimi programi, ki bi lahko 
prispevali k ciljem organizacije. Organizacija mora namesto dobička meriti koristi in stroške, 
ki jih pričakuje od posameznega programa oziroma projekta. 
 
Na tem mestu sem razložil trženjski splet za projekt ŠOU mapo in ŠOU študentski priročnik 
po posameznih elementih trženjskega spleta. Začel sem s ponudbo in ceno, nadaljeval s 
tržnim komuniciranjem in zaključil s prodajnimi potmi.    
 
6.2 PONUDBA 
 
Ponudba je najpomembnejši element v trženjskem spletu nepridobitne organizacije. 
Nepridobitna organizacija poleg izdelkov in storitev ponuja prepričanja ali socialno vedenje. 
Za razliko od pridobitnih organizacij jih ponujajo v korist ciljnih uporabnikov in ne v korist 
same sebe ali svojih lastnikov. Zaradi povečane tekmovalnosti se nepridobitne organizacije 
lahko znajdejo v nevarnosti, da bo njihov sedanji ponudbeni splet postal zastarel ali vsaj ne 
najbolj optimalen. Organizacije morajo zato ustvarjati nove ali izboljšati obstoječe ponudbe. 
 
Zaradi posebnosti pri opisu ponudbe ločeno obravnavam ŠOU mapo, ki ima lastnosti 
fizičnega izdelka, in ŠOU študentski priročnik, ki je kot izdelek knjiga. Sproti sem podajal 
predloge za izboljšanje obeh izdelkov. 
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6.2.1 Izdelek 
 
Izdelek je nedvomno osrednji element trženja (Rojšek, Starman, 1993, str. 27). Izdelek je 
vsaka stvar, ki jo je možno ponuditi na trg za vzbuditev pozornosti, za nakup, uporabo ali za 
porabo in ki lahko zadovolji željo ali potrebo. Ta želja ali potreba lahko že obstaja ali je 
stalna, tako da izum ali prihod novega izdelka na trg samo zadovolji to potrebo. Med izdelke, 
ki se tržijo, spadajo fizični izdelki, storitve, osebe, kraji, organizacije in ideje (Kotler, 1996a, 
str. 432).     
 
V diplomskem delu obravnavam fizičen izdelek ŠOU mapa, zato sem na tem mestu razdelil 
izhodišča za razlikovanje izdelka. Kotler za glavne dejavnike razlikovanja izdelka navaja 
osem lastnosti: značilnost, delovanje, ustreznost, trajnost, zanesljivost, popravljivost, slog in 
oblikovanje (Kotler, 1996a, str. 295).                                                                                    
 
Kotler deli izdelek na pet ravni. Prva in najosnovnejša raven je jedro izdelka, ki predstavlja 
osnovno storitev ali korist, ki jo kupec resnično kupuje oziroma želi. Tu ne smemo pozabiti, 
da potrošnik dejansko ne potrebuje izdelka, pač pa korist, ki mu jo ta izdelek prinaša. Druga 
raven je generični izdelek, ki je temeljna različica izdelka. Tretja raven je pričakovani izdelek, 
ki ga sestavlja niz lastnosti in pogojev, ki jih ponavadi uporabnik pričakuje. Četrta raven je 
razširjeni izdelek, ki vsebuje dodatne storitve ali ponudbo, s čimer se najbolj očitno 
razlikujejo različni ponudniki ali proizvajalci. Zadnja, peta raven je potencialni izdelek, s 
katerim se potrošniku oziroma uporabniku nakaže razvoj v prihodnosti (Kotler, 1996a, str.  
432–433). 
 
Naslednja delitev izdelka je narejena na osnovi živega bitja. Poznamo štiri stopnje 
življenjskega ciklusa izdelka: uvajanje, rast, zrelost in upadanje. Na njihovi podlagi lahko 
načrtujemo ustrezne trženjske strategije.  
 
»Blagovna znamka je ime, izraz, simbol, oblika ali kombinacija naštetih, namenjena 
prepoznavanju izdelka ali storitev enega ali skupine proizvajalcev in razlikovanju izdelkov ali 
storitev od konkurenčnih« (Kotler, 1996a, str. 444). Tako se z blagovno znamko prepoznava 
proizvajalca ali prodajalca. Prodajalec ima po zakonu izključno pravico do uporabe blagovne 
znamke. Razlikuje se od patenta in avtorskih pravic, ki imata določen rok trajanja. 
 

6.2.1.1 ŠOU mapa 
 
ŠOU mapo sem najprej natančno opisal in nato natančno pregledal posamezne lastnosti v 
obdobju zadnjih štirih let. Podani so predlogi oziroma možnosti izboljšanja posameznih 
lastnosti. 
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ŠOU mapa, osnovni generični izdelek, je velikosti A4, karton je debeline 1,6 do 2,0 
milimetra, kaširana je z obeh strani z vsebarvno tiskovino, ima sistem zapiranja z elastiko, 
njena oblika zagotavlja uporabnost za shranjevanje zapiskov oziroma študijskega gradiva.  
 
Na ravni pričakovanega izdelka sem s pomočjo izhodišč za razlikovanje izdelka obravnaval 
ŠOU mapo po dejavnikih: značilnost, kakovost delovanja, trajnost in oblikovanje (glej tabelo 
5). Ti dejavniki nam namreč zadoščajo za analizo ŠOU mape na tej ravni izdelka. 
 
Tabela 5: Lastnosti in informacije v ŠOU mapi v obdobju 1999–2002 
 Leto 1999 2000 2001 2002 

Telefonske 
številke 

Ne Da Ne Ne 

Koledar Da Ne Da Da 

Uradne ure Ne Ne Ne Ne 

Elektronski 
in 
internetni 
naslovi 

Ne Internetni 
naslovi 

Ne Ne 

Značilnosti 

Drugo 1. Predstavitev 
Študentskega 
servisa 
Ljubljana  
2. Nagovor 
brucem  

1. Predstavitev 
ŠOU v Ljubljani

1. Predstavitev 
ŠOU v Ljubljani 

1. Predstavitev 
ŠOU v Ljubljani

Kakovost delovanja Visoka Visoka Visoka Visoka 

Trajnost 1 leto 1 leto 1 leto 1 leto 

Slogan Stopimo skupaj Šoumašin ŠOU scena ŠOU mapa ena 
za vse 

Oblikovanje 

Zunanjost 
mape 

Celostna 
podoba prve in 
zadnje strani 

Zadnja stran je 
namenjena 
predstavitvi 
ŠOU v Ljubljani

Zadnja stran je 
namenjena 
predstavitvi 
ŠOU v Ljubljani 

Zadnja stran je 
namenjena 
predstavitvi 
ŠOU v Ljubljani

Vir: Interni podatki ŠOU v Ljubljani, 2003. 
 
Značilnosti so lastnosti, ki dopolnjujejo osnovno funkcijo izdelka. Pri ŠOU mapi so to različni 
podatki o študiju in obštudijskih dejavnosti za študente, ki so natisnjeni na platnice, ter 
informacije posameznih oglaševalcev. Po natančnem pregledu značilnosti ŠOU map lahko 
ugotovim, da se je v letih 2001 in 2002 pojavilo vse več informacij oglaševalcev in manj 
ostalih splošnih informacij. Na podlagi rezultatov raziskave (peto poglavje) ugotavljam, da 
informacije, ki bi si jo študentje najbolj želeli, telefonske številke, na mapi ni bilo objavljene 
že od leta 2000. V prihodnje bi bilo smotrno, da se na mapi objavijo informacije, ki so za 
študente pomembne. Tako naj bodo na mapi (natisnjeno na platnice), od najbolj pomembnih 
proti najmanj pomembnim, telefonske številke (prodajalna mesta študentskih bonov, taksiji, 
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zdravstveni domovi itd.), uradne ure (prodajna mesta bonov, zdravstveni domovi itd.), 
elektronski ter internetni naslovi in na zadnjem mestu koledar.   
 
Kakovost delovanja nam predstavlja osnovno funkcijo ŠOU mape, to je njena uporabnost za 
shranjevanje različnih dokumentov. Visoka kakovost materialov (tisk, debelina kartona) ŠOU 
mape pripomore k ločitvi izdelka od konkurence, ki se zateka k cenejšim izvedbam, in 
posledično doprinese k daljši trajnosti mape. Ob redni uporabi ŠOU mape se pričakuje, da je 
njena življenjska doba vsaj eno leto. 
 
Vsi do sedaj opisani dejavniki so element oblikovanja, zato nisem posebej ocenjeval sloga, 
ampak sem ga vključil v oblikovanje. Zelo pomembno je, da je ŠOU mapa izdelek prijetnega 
videza, saj se tako poveča njena poraba. ŠOU mapa ima isto obliko in funkcionalnost v vseh 
preučevanih letih, razlikuje se le grafika ali postavitev informacij, ki jih ŠOU v Ljubljani želi 
ponuditi študentu. Pri oblikovanju je najzahtevnejše izbrati takšne slogane, motive ali 
postavitve, da pritegnejo pozornost in povezujejo izdelek z izvajalcem projekta ŠOU v 
Ljubljani.23 V preteklih letih je bila celotna zunanja podoba namenjena prosti presoji 
oblikovalca. Od leta 2000 naprej se je delno spremenila, na hrbtni strani najdemo osnovno 
predstavitev in kontakte ŠOU v Ljubljani. To pozitivno vpliva na doseganje 
komunikacijskega cilja ŠOU mape, saj jo večina anketiranih študentov ocenjuje za izdelek, ki 
ga povezujejo s ŠOU v Ljubljani. Zamisliti se je treba nad oceno, da ŠOU mapa ni ne 
zanimiva ne dolgočasna. V prihodnje je potrebno najti rešitev, kako izdelek oblikovati na 
študentu zanimiv način. To bi lahko dosegli s predhodnim razpisom za najboljšo grafiko. 
 
V ŠOU mapo je vstavljeno različno gradivo, ki se spreminja iz leta v leto, in jo zato lahko 
uvrščamo med razširjene izdelke. Tako so študentje v letu 1999 v njej dobili planer in 
zemljevid Ljubljane. Naslednje leto se je v mapi nahajal predstavitveni blok ŠOU v Ljubljani 
in ŠOU študentski priročnik, ki je grafično podoben mapi. Od leta 2000 naprej se je tako ŠOU 
študentski priročnik začel razdeljevati skupaj s ŠOU mapo. Poleg omenjenih koristnih stvari, 
ki prejemnika ŠOU mape razveselijo, se je v mapi pojavljal ostali različen promocijski ali 
propagandni material, ki je omejen na deset oglaševalcev. Razmisliti je potrebno o smiselnosti 
tovrstnega početja, saj le 17,7 odstotkov študentov zna našteti vsaj eno vstavljeno informacijo 
ali promocijski material. Razlago je možno iskati v prevelikem številu vstavljenega materiala. 
 
ŠOU mapo uvrščam med izdelke na življenjski stopnji zrelosti. Izdelek je zaradi brezplačnega 
razdeljevanja še vedno zelo zaželen, toda ne narašča njegova poraba, kar je za tovrstne 
promocijske izdelke pomembno. Izvajalec lahko poskusi različne strategije spremembe 
izdelka, spremembe trga in spremembe trženjskega spleta. Spremembo izdelka lahko 
naredimo z izboljšanjem značilnosti (več koristnih in pravih informacij),24 izboljšanjem 
kakovosti in sloga za večjo estetsko privlačnost izdelka. 
 
                                                 
23Grafike posameznih ŠOU map so v prilogi 8 na strani 18. 
24Tako fizičen izdelek vse bolj pridobiva na storitveni vrednosti posredovanja koristnih informacij. 
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Blagovna znamka ŠOU v Ljubljani je poznana, toda študentje slabo poznajo projekte, ki jih 
organizacija izvaja. V našem primeru se za projekt ŠOU mapa in ŠOU študentski priročnik 
uporablja zaščitni znak podjetja, povezan s posameznimi imeni izdelka. Tako se uporablja 
pred izdelkom mapa logotip ali napis ŠOU v Ljubljani. To je v našem primeru nujno, saj se 
zaradi množice projektov samo na tak način lahko uspešno ohrani asociacija s krovno 
organizacijo.  
 
6.2.2 Analiza knjige kot izdelka 
 
Na tem mestu so na kratko predstavljene osnovne razlike, ki se pojavijo pri analizi knjige kot 
izdelka. Knjiga se razlikuje od drugih vrst izdelkov predvsem po osnovni koristi uporabne 
vrednosti. Pri drugih vrstah izdelka je neposredna uporabna vrednost že materialna oblika, pri 
knjigi pa je obratno. Tržniki ponujajo potencialnemu kupcu kot uporabno vrednost in 
temeljno korist nematerialno korist vsebine knjige.  
 
S strategijo knjige kot izdelka opredeljujemo vse ukrepe, ki založniku zagotavljajo 
rentabilnost, s potrebami in zahtevami trga usklajeno produkcijo knjig. Aktivnosti na 
področju izdelka po Gabrijanu določajo štirje parametri: sestavine (vsebina knjige, notranja 
oprema itd.), kakovost (tisk, papir itd.), podoba (videz knjige itd.) in razvrstitev izdelka 
(Gabrijan, 1990, str. 81). 
 
Življenjski ciklus knjig je v primerjavi z drugimi izdelki kratek. Izjeme so standardni 
priročniki (leksikoni, slovarji, enciklopedije) in knjige, ki se uveljavijo kot klasična literatura. 
Escarpit deli prodajne knjige v tri kategorije: udarna knjiga, ki ima hiter vzpon in hiter padec, 
dobra knjiga, ki ima daljše in enakomerno povpraševanje, in uspešna knjiga, ki je mešanica 
obeh prej navedenih (Žnideršič, 1982, str. 172). 
 

6.2.2.1 ŠOU študentski priročnik 
 
ŠOU študentski priročnik je v svoji zasnovi splošen, brezplačen študentski priročnik, ki je 
dragocen spremljevalec in ki z informacijami opremi študenta od vstopa na fakulteto do 
zaključka šolanja. V priročniku so informacije, ki so splošne, toda časovno aktualne in s 
časom zastarajo. 
 
Za ŠOU študentski priročnik sem natančno analiziral vsebino knjige, kakovost izdelka in 
videz knjige (glej tabelo 6 na strani 31). ŠOU študentski priročnik je kakovosten izdelek 
(notranja oprema knjige, kakovost papirja, tiska in fotografij), tako ga ocenjujejo študentje 
prvih letnikov. Vezan je z vsebarvnimi 250-gramskimi trdimi platnicami in 80-gramskimi 
osrednjimi listi, ki so enobarvno (črno-belo) tiskani.  
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Tabela 6: Opis lastnosti ŠOU študentskega priročnika v obdobju 1999–2002 
 Leto 1999 2000 2001 2002 

Dolžina 
(strani) 

48 108 108 151

Naslov Veš študent svoj 
prav 

Študentov 
priročnik 

ŠOU študentov 
priročnik 

ŠOU priročnik 

Naslov na 
hrbtni 
strani 

Ne Da Ne Ne 

Vsebina 
(tematski 
sklopi) 

1. Veš študent 
svoj prav 
2. Predstavitev 
študentskega 
servisa 

1. Predstavitev 
ŠOU v Ljubljani 
2. Veš študent 
svoj prav 
3. Študijska 
problematika 
4. Predstavitev 
študentskega 
servisa 

1. Predstavitev 
ŠOU v Ljubljani 
2. Veš študent 
svoj prav 
3. Študijska 
problematika 
4. Podiplomski 
študij 

1. Predstavitev 
ŠOU v Ljubljani
2. Zavodi 
(vključuje 
predstavitev 
študentskega 
servisa) 
3. Študijska 
problematika 
4. Po diplomi 
(podiplomski 
študij in 
služenje 
vojaškega roka) 

 
ŠOU 
študentski 
priročnik 

Videz 
(podobnost 
ŠOU mapi) 

Ne Da Da Da 

Vir: Interni podatki ŠOU, 2003. 
 
Vsebina ŠOU študentskega priročnika se je spreminjala ali dopolnjevala skozi preučevana 
leta. V letu 1999 so se v priročniku vsebine z naslovom Veš študent svoj prav nahajale le kot 
poglavja ali tematski sklopi: Bivanje, Študentski tolar (štipendije, delo preko študentskih 
servisov itd.), Prehrana (študentski boni), Zdravje (zavarovanje, zdravstveni domovi itd.), 
Študentske družine, Študentje s posebnimi potrebami (invalidi), Po diplomi (kako najti delo). 
Na koncu priročnika je bila še kratka predstavitev ponudbe Študentskega servisa Ljubljana.  V 
naslednjem letu (2000) se je študentski priročnik razširil in dodane so bile vsebine z naslovom 
Predstavitev ŠOU v Ljubljani (resorji, zavodi itd.) in Študijska problematika (ponavljanje, 
prehod v višji študij, vzporedni študij itd.). V letu 2001 se je naštetim tematskim sklopom 
pridružil še Podiplomski študij. V letu 2002 se je priročnik še malo spremenil in se razvil v 
izdelek, ki ima na enem mestu zbrane vse informacije, nasvete in zanimivosti (raziskava, peto 
poglavje), ki jih študent potrebuje v času študija. 
 
ŠOU študentski priročnik je postal ŠOU priročnik leta 2002, sestavljen iz treh delov ali večjih 
tematskih sklopov. V prvem delu je predstavljena študentska organiziranost na vseh področjih 
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sindikalnega in obštudijskega delovanja (ŠOU v Ljubljani, njegovi resorji in zavodi). Drugo 
poglavje zajema pravice, ki jih imajo študentje na podlagi svojega statusa kot posebna 
socialna kategorija v Sloveniji (Veš študent svoj prav). V zadnjem delu se loteva problemov, 
ki so vezani neposredno na študij sam in so najpogosteje pravne narave (Študijska 
problematika). Na koncu so dodane informacije o podiplomskem študiju (Po diplomi) (Juvan, 
2002). ŠOU študentski priročnik se tako vsakoletno prilagaja tedanjim spremembam, ki so 
aktualne za študentsko populacijo. V prihodnosti je potrebno paziti, da večji poudarek, več 
strani, dobijo tisti tematski sklopi, ki jih študentje ocenjujejo za bolj pomembne. V študentski 
priročnik ni umestno uvrščati dolge predstavitve ŠOU v Ljubljani, v letu 2002 zavzema kar 
36 strani oziroma 24 odstotkov vseh strani, saj študentje tega poglavja ne ocenjujejo 
(raziskava, peto poglavje) za najpomembnejšega. 
 
ŠOU študentski priročnik se je v letu 2000 poenotil z grafiko oziroma motivom zunanjih 
platnic ŠOU mape.25 Kljub temu je ostalo veliko elementov, ki jih lahko ocenimo. Tako ima 
le študentski priročnik v 2001/02 na hrbtni strani napisan naslov. Nobeden izmed ŠOU 
študentskih priročnikov nima kataložnega zapisa o publikaciji (CIP koda). Priročnik v letu 
2002 nima napisanih avtorjev, lektorja in tiskarne. 
 
Naslovi posameznih priročnikov se razlikujejo. Kot smo ugotovili že pri ŠOU mapi, se 
uporablja zaščitni znak podjetja, povezan s posameznimi imeni izdelka. Smiselno bi bilo 
izbrati ime izdelka in ga dosledno uporabljati. V okviru projekta na ŠOU v Ljubljani in v 
svojem diplomskem delu uporabljam ime ŠOU študentski priročnik. Smiselno bi bilo 
uporabljati isto ime ali mogoče ŠOU študentov priročnik, ki je bil uporabljen že v letih 2000 
in 2001, z letnico, ki bi ločevala izdelke. 
 
ŠOU študentski priročnik ima tako lastnosti standardnih priročnikov, splošne koristne 
informacije, kot lastnosti udarne knjige. Življenjski ciklus je še dodatno močno odvisen od 
sezonskega vpliva v njem objavljenih informacij. ŠOU študentski priročnik se pripravi v 
začetku poletja in izide konec poletja. V njem je veliko informacij, ki so aktualne v času pred 
prvim oktobrom (vpisi, bivanje itd.) in v času vpisovanja v naslednji letnik (ponavljanje, 
prehodi, študij v tujini itd.). Po tem času so aktualne informacije splošne narave (prehrana, 
zdravje, itd.), ki veljajo za daljše časovno obdobje. Toda vsako leto izide nov ŠOU študentski 
priročnik, ki dopolni starejšo različico z novimi zakoni, razpisi itd. in tako povpraševanje po 
stari izdaji zamre.  
 
6.3 CENA  
 
Pri določanju svoje cenovne politike mora podjetje oziroma organizacija upoštevati številne 
dejavnike. Kotler navaja šest korakov določitve cene. Prvi je izbiranje cenovnega cilja. 
Nepridobitne organizacije običajno izberejo cenovni cilj vodstvo v kakovosti izdelka in druge 
cenovne cilje, kot so: delno kritje stroškov, s ceno pokrije stroške, socialna cena, maksimalna 
                                                 
25Grafika platnic (prva stran) ŠOU študentskih priročnikov je v prilogi 9 na strani 19. 
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zapolnitev zmožnosti itd. (Kotler, 1996a, str. 491–493). Drugi korak je določitev 
povpraševanja, saj vsaka cena pripelje do različnega povpraševanja. Temu sledi oblikovanje 
cene na podlagi stroškov (Rojšek, Starman, 1994, str. 2). Četrti korak je preučevanje stroškov, 
cen in ponudb pri konkurenci. Peti korak je odločanje na podlagi različnih modelov in na 
koncu določimo končno ceno. 
 
Cena je vrednost ali vsota denarja, s katero se proizvajalec izdelka ali storitev in kupec 
oziroma uporabnik strinjata, ko opravita menjavo. Če je cena previsoka, jo nepridobitna 
organizacija skuša znižati na različne načine:  
- zmanjša stroške z uporabo prostovoljcev in z oprostitvijo plačila davkov,  
- izvaja program po pogodbi z državo, ki v celoti ali delno financira izvajanje programa,  
- pridobiva darovalce oziroma sponzorje, ki pokrijejo del cene oziroma stroškov. 
 
Da bi lahko znižala ceno za uporabnike, mora nepridobitna organizacija zasledovati svoje 
stroške. To najlažje stori tako, da oblikuje stroškovna mesta ali stroškovne nosilce. Običajno 
so stroški programa oziroma projekta tako visoki, da jih organizacija ne more v celoti 
zaračunati uporabniku. Razliko pokrivajo s sredstvi, ki jih ima za svoje delovanje (proračun 
ŠOU v Ljubljani) ali darovalci oziroma sponzorji. 
 
Pri oblikovanju cene knjige so najpomembnejši element stroški: avtorski, tiskarski, 
proizvodni stroški, režija založbe, stroški prodajnih poti in stroški komuniciranja s trgom. 
 
Cena za ŠOU mapo in ŠOU študentski priročnik je obravnavana skupaj, saj imata oba izdelka 
skupni proračun in se jih skupaj trži pri zunanjih oglaševalcih.26 ŠOU v Ljubljani kot tipična 
nepridobitna organizacija pri svoji cenovni politiki zasleduje drugačne cenovne cilje. Cilj je 
študentom dati brezplačno ŠOU mapo in ŠOU študentski priročnik, s pomočjo oglaševalcev 
pa si zagotoviti delno kritje stroškov. 
 
Pri izvedbi projekta se večina stroškov krije iz proračuna ŠOU v Ljubljani, le del stroškov se 
krije iz zunanjih oglaševalcev. Pomemben dejavnik pri pridobivanju zunanjih oglaševalcev je 
sama organizacija ŠOU v Ljubljani, ki pod svojim okriljem pokriva tako širok spekter 
dejavnosti (projekti, zavodi). V prvi vrsti se oglasni prostor razdeli in se določi, kje se bo 
predstavil ŠOU v Ljubljani in kje bodo določene, za študente koristne informacije. Nato se 
oglasni prostor ponudi vsem samostojnim pravnim osebam znotraj organizacije (to so zavodi 
ŠOU v Ljubljani), ki prav tako pomenijo promocijo  ŠOU v Ljubljani. Le-ti na oglasni prostor 
dobijo 10- do 20-odstotni popust, tisti s slabšim finančnim stanjem včasih celo večjega. Ostali 
oglasni prostor se ponudi zunanjim oglaševalcem. Tu velja pravilo, da le-ti ne smejo pokrivati 
istih dejavnosti, kot jih pokriva ŠOU v Ljubljani, vključno s svojimi zavodi. 
 
 
 
                                                 
26Dopis za zunanje oglaševalce 2002 je v prilogi 10 na straneh 20–21. 
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Tabela 7: Odstotek zunanjih oglaševalcev v ŠOU mapi (vtisnjeni na platnice in vloženi vanjo) 
in ŠOU študentskem priročniku v obdobju 1999–2002 

 Leto 1999 2000 2001 2002 
Odstotek platnic, 
natisnjenih  z 
zunanjimi oglasi 

20,0 10,0 35,0 40,0 ŠOU 
mapa 

Odstotek v mapo 
vloženih zunanjih 
oglasov 

0,0 50,0 50,0 70,0 

ŠOU 
študentski 
priročnik 

Odstotek oglasov 0 3,2 4,6 4,6 

Vir: Interni podatki ŠOU v Ljubljani, 2003. 
 
Vedeti moramo, da preveliko število zunanjih oglasov zmanjša prvotni cilj in namen izdelka. 
V zadnji letih (glej tabelo 7) se kljub temu vse več oglasnega prostora (to velja predvsem za 
ŠOU mapo, za katero so zunanji oglaševalci najbolj zainteresirani) nameni prav njim.27 Tako 
je bilo v ŠOU mapi zunanjim oglaševalcem v letu 2002 namenjenih že kar 40 odstotkov 
celotne oglasne površine, vanjo je bilo vloženih kar 70 odstotkov različnih promocijskih ali 
propagandnih materialov zunanjih oglaševalcev. V ŠOU študentskem priročniku število 
strani, namenjenih zunanjim oglaševalcem, ni preseglo 5 odstotkov vseh strani. O smiselnosti 
tovrstnega početja (predvsem oglaševanje v ŠOU mapi) je potrebno razmisliti, saj zunanji 
oglaševalci v celotnem proračunu projekta predstavljajo le od 10 do 20 odstotkov potrebnih 
finančnih sredstev.28 
 
Naraščanje zunanjih oglaševalcev v ŠOU mapi posledično pomeni manj prostora za 
informacije, koristne za študente. Vstavljeni promocijski ali propagandni material zunanjih 
oglaševalcev pripomore, da ostalo gradivo, vloženo v mapo (ŠOU študentski priročnik, 
zemljevid Ljubljane itd.), doseže manjšo prepoznavnost. Le 17,7 odstotkov študentov, ki so 
dobili ŠOU mapo, zna našteti vsaj eno gradivo, ki je bilo vstavljeno vanjo. Tukaj je verjetno 
potrebno iskati razlog za večjo prepoznavnost ŠOU mape kot ŠOU študentskega priročnika.   
 
6.4 TRŽNO KOMUNICIRANJE 
 
Trženjsko komuniciranje je eno izmed najpomembnejših in opaznejših inštrumentov  
trženjskega spleta, tako kot sem že na začetku poglavja pokazal, ni pa edini. Sodobno trženje 
zahteva od podjetja več kot le dober izdelek in storitev, privlačno ceno in dostopnost izdelka 
oziroma storitve za ciljne odjemalce. Podjetje je danes zaradi močnejše in večje konkurence 
prisiljeno komunicirati z obstoječimi ali potencialnimi uporabniki o temeljnih značilnostih 
                                                 
27Natančno razporeditev in število zunanjih oglaševalcev v ŠOU mapi in ŠOU študentskem priročniku je v 
prilogi 11 na strani 22.  
28Natančnejši pregled prihodkov od oglaševalcev za leto 2002 lahko vidite v prilogi 12 na straneh 23–24.    
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izdelka in storitev z namenom, da se le-ti lažje odločijo za njihov izdelek (Kotler, 1996, str. 
596). To velja tudi za izdelka ŠOU mapa in ŠOU študentski priročnik, saj se kljub brezplačni 
delitvi srečujeta s konkurenco na trgu.29 Za večjo uspešnost izvedene akcije in smotrnost 
potrošenega denarja se tržno komuniciranje ne sme prepuščati naključjem. 
 
Splet trženjske komunikacije, ali drugače imenovan promocijski splet, je sestavljen iz 
naslednjih elementov (Kotler, 1996a, str. 596): 
a) oglaševanje, 
b) neposredno trženje, 
c) pospeševanje prodaje, 
d) odnos z javnostmi in publiciteta, 
e) osebna prodaja.  
 
Preden se podjetje odloči za kakršno koli komuniciranje s trgom, mora poznati glavne 
elemente procesa komuniciranja in napraviti še nekaj poglavitnih korakov za oblikovanje 
celovitega promocijskega programa. Za uspešno komuniciranje je potrebno opraviti naslednje 
korake (Starman, 1996, str. 5): 
a) določiti ciljno skupino, 
b) določiti cilje komuniciranja, 
c) oblikovati sporočilo, 
d) izbrati komunikacijske kanale, 
e) določiti finančna sredstva, 
f) izbrati instrumente komunikacijskega spleta, 
g) meriti rezultate, 
h) upravljati in koordinirati s celotnim procesom komuniciranja. 
 
Kako na eni strani te korake upošteva in izvaja ŠOU v Ljubljani na projektu ŠOU mapa in 
ŠOU študentski priročnik ter na drugi strani, kako bi jih moral izvajati (v pomoč so mi 
rezultati tržne raziskave o ŠOU mapi in ŠOU študentskem priročniku iz petega poglavja), sem 
opredelil skozi natančnejšo analizo štirih elementov trženjskega spleta (osebna prodaja na 
ŠOU v Ljubljani ni značilna), ki sledi. V to analizo je potrebno vključiti korake, profil 
ciljnega trga ter cilje iz tretjega poglavja, ki sem jih že podrobno analiziral. 
  
6.4.1 Oglaševanje 
 
Oglaševanje je vsaka plačana oblika neosebne predstavitve ali promocije idej, izdelkov ali 
storitev za znanega naročnika preko množičnih medijev (Lorbek, 1991, str. 120–121). Pri 
oblikovanju programa oglaševanja mora tržnik najprej določiti ciljni trg in nakupne motive. 
Potem se začne ukvarjati s petimi odločitvami pri oblikovanju programa oglaševanja. 

                                                 
29Nekateri študentski servisi so začeli svojim članom razdeljevati podobne izdelke ŠOU mapi. Mogenas, 
mladinsko oglaševalska mreža, d.o.o., in Nevtron & Company, d.o.o., pa sta začela izdajati študentski priročnik. 
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Potrebno je določiti cilje oglaševanja, višino sredstev, sporočilo, izbrati kanale sporočanja in 
ugotoviti, kako oceniti rezultate (Kotler, 1996a, str. 627). 
 
Najbolj značilni instrumenti oglaševanja so oglasi v tisku, radijski oglasi, oglaševalski filmi 
na televiziji, poštne pošiljke, katalogi, brošure in publikacije, plakati itd. Seveda je 
oglaševanje koristno tudi za potrošnika, ne le za proizvajalca, saj omogoča boljši pregled nad 
ponudbo, vpliva na povečanje prodaje ter s tem na znižanje stroškov proizvodnje (Starman, 
1996, str. 17). 
 
Kotler navaja štiri značilnosti oglaševanja, ki ga najbolj celovito opredelijo. Z javno 
predstavitvijo se izdelku ali storitvi podeli javno legitimnost. Ker je oglaševanje prodorno, 
omogoča, da proizvajalec sporočilo večkrat ponovi. S spretno uporabo tiska, zvoka in barv je 
preko oglasov možno posredovati učinkovito podobo o podjetju oziroma organizaciji, ki je 
nosilec projekta. Pri oglaševanju sporočevalec nima možnosti dvogovora, temveč le 
samogovor (Kotler, 1996a, str. 615). 
 
Poglavitni komunikacijski cilj je povečati zavedanje o blagovni znamki ŠOU v Ljubljani in o 
obstoju izdelkov ŠOU mapa in ŠOU študentski priročnik. Na tem projektu, ŠOU mapa in 
ŠOU študentski priročnik, se oglaševanju ne namenja veliko sredstev in napora. Le v letu 
2002 je bilo na ŠOU internetni strani in v ŠOU tiskanem mesečnem informatorju objavljeno, 
da je izšla nova ŠOU mapa in ŠOU študentski priročnik in kje ju lahko prejmejo. Delno gre to 
pripisati preteklosti, ko na trgu ni bilo konkurence, delno pa temu, da se držijo metode, da 
porabijo toliko sredstev, kot jim omogočijo razmere. Najpomembnejše dejstvo je, da je v 
sklopu ŠOU v Ljubljani veliko različnih možnosti brezplačnega oglaševanja in izkoristiti je 
potrebno predvsem te. 
 
ŠOU mapo in ŠOU študentski priročnik bi lahko s tiskanimi oglasi in avdiovizualnimi 
materiali predstavljali v jesenskem času, ko sta projekta najbolj aktualna, na prireditvah 
Študentska arena in Brucovanje. Plakate bi lahko razobesili po 110 oglasnih deskah, ki jih ima 
ŠOU v Ljubljani. Tiskani oglasi bi lahko bili v reviji Študentski status, reviji Študent, ki ga 
ŠOU v Ljubljani sponzorira, v mesečnem ŠOU informatorju in v raznih brošurah, prospektih 
zavodov ŠOU v Ljubljani.30 S tem bi zajeli večinski delež tiskanih revij, ki jih študentje 
poznajo.31 Iz tega lahko ugotovim, da je oblik in možnosti oglaševanja veliko, le obstoječe 
možnosti je potrebno izkoristiti. 
 
6.4.2 Neposredno trženje 
 
Neposredno trženje je interaktivni sistem trženja, ki uporablja enega ali več oglaševalskih 
medijev, zato da na kateri koli lokaciji pripelje do merljivega odziva ali transakcije (Kotler, 
1996a, str. 655).  Neposredno trženje lahko vidimo kot širši spekter vlog in bi ga lahko 
                                                 
30Natančnejši podatki o možnosti oglaševanja znotraj ŠOU v Ljubljani so v  prilogi 13 na straneh 25–29. 
31Raziskava december 2002 – AIDS glej prilogo 14 na straneh 30–32. 
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imenovali neposredno trženje izgradnje odnosov (direct-relationship marketing). Namen ni le 
prodati oziroma ponuditi izdelek, temveč pridobiti čimveč informacij o uporabniku, ki jih 
podjetje oziroma organizacija vnese v bazo. Baza se uporablja za izgraditev trajajočega in 
izpopolnjujočega odnosa med ponudnikom in uporabnikom (Kotler, 1999, str. 541).  
 
V primeru ŠOU mape in ŠOU študentskega priročnika je neposredno trženje usmerjeno k 
vnaprej znanemu mikrosegmentu, in sicer k študentom prvih letnikov. Pomembno vlogo 
igrata internet in elektronska pošta, ki lahko pripomoreta pri ustvarjanju baze študentov, ki bi 
nam omogočala učinkovito dvosmerno komuniciranje.  
 
Trženje preko interneta je sestavni del neposrednega trženja in je del vzajemnega trženja pri 
podjetju. Internet ponudi nova orodja, ki povečujejo učinkovitost in znižujejo stroške, ki jih 
ima podjetje oziroma organizacija pri neposrednem trženju. Internet predvsem zniža stroške 
tržnega komuniciranja s kupci, pridobivanja informacij o uporabniku, skrajša čas, potrebe za 
pripravo, tisk in pošiljanje raznih dokumentov. Internet pri tržnem komuniciranju predstavlja 
medij za prenos sporočila. Poudariti je treba, da internetne strani ne moremo obravnavati kot 
oglaševanje, saj ima pri trženju podobno vlogo kot npr. katalog ali neposredna pošta, ki jo 
podjetje še ni poslalo. To pomeni, da sama internetna stran ne pomeni skorajda ničesar, če z 
oglaševanjem ali drugimi tehnikami nanjo ne privabimo obiskovalcev.  
 
ŠOU v Ljubljani lahko z dobrim oglaševanjem privabi študente na ŠOU in KISS internetno 
stran,32 kjer jim lahko ponudi vsebine ŠOU študentskega priročnika in možnost dvosmerne 
komunikacije. S pomočjo internetne strani namreč lahko dobivamo odgovore oziroma 
pripombe (na elektronski naslov za pripombe, ankete z vprašanji o izdelkih itd.), ki nam lahko 
pomagajo pri oceni, kako uspešno smo zadovoljili njihove potrebe in želje. Vsi študentje, ki 
bi hoteli prejeti izdelka, ŠOU mapo in ŠOU študentski priročnik, bi se vpisali v bazo in 
izdelke bi prejeli na želeni naslov. 
 
Uporaba elektronske pošte pri trženju je lahko zelo pomemben inštrument, ki lahko zelo zniža 
stroške trženja. V nasprotju od internetnih strani, ki bi jih lahko poimenovali kot orodje, ki 
deluje na principu potega, elektronska pošta deluje po principu potiska. Po elektronski pošti 
se lahko pošiljajo brezplačne publikacije in to brez stroškov poštnine, tiskanja, papirja itd. 
ŠOU v Ljubljani že pošilja pošto ljudem, ki so se sami vpisali v bazo podatkov, v letu 2002 so 
imeli do 2.000 uporabnikov, in želijo dobivati elektronsko pošto v obliki tedenskega 
elektronskega informatorja. V pošti bi lahko pozvali študente na svojo internetno stran, kjer bi 
jim ponujali že prej opisane možnosti. 
 
 
 
 
                                                 
32Povprečna mesečna obiskanost internetne strani [URL:http://www.sou.uni-lj.si]  je bila 6.123 in 
[URL:http://www.kiss.si] je bila 69.349 obiskov v letu 2002 (Interni podatki ŠOU v Ljubljani, 2003). 
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6.4.3 Pospeševanje prodaje 
 
K pospeševanju prodaje prištevamo vse ukrepe, ki kratkoročno spodbujajo potrošnika k 
nakupu, motiviranju trgovine na drobno ter prodajnega osebja. Sem sodijo nagradne igre in 
natečaji, vzorci, kuponi, določeni zavitki po posebni ceni, sejmi, demonstracije izdelkov, 
druge ugodnosti itd. Akcije so usmerjene k različnim skupinam, kot so prodajno osebje v 
lastnem podjetju oziroma organizaciji, prodajni posredniki in končni kupci oziroma 
uporabniki (Starman, 1996, str. 20–21). 
 
Elementi pospeševanja prodaje imajo tri skupne lastnosti. Imajo sporočilo, saj vzbudijo 
pozornost in običajno posredujejo podatke, ki posrednika spodbudijo k razmišljanju o izdelku. 
Vsebujejo olajšavo, spodbudo ali prispevek, zaradi katerih ima uporabnik občutek, da je 
pridobil dodatno vrednost. Vsebuje tudi razločno vabilo porabniku, naj se takoj odloči za 
nakup (Kotler, 1996a, str. 615). 
 
Pri tem elementu je projekt ŠOU mapa in ŠOU študentski priročnik posebnega značaja, saj 
njegov cilj ni direktno vzpodbujanje k nakupu, pač pa predvsem spoznati organizacijo ŠOU v 
Ljubljani preko uporabe teh izdelkov. V ŠOU mapi se nahaja veliko promocijskega materiala, 
razni popustniški kuponi zavodov ŠOU v Ljubljani, ki uporabnike navajajo k zvestobi in 
pripadnosti ŠOU v Ljubljani. 
 
Za projekt ŠOU mapa in ŠOU študentski priročnik je pomembna prisotnost na prireditvah za 
mlade, ki se odvijajo v jesenskem času. ŠOU v Ljubljani je v mesecu oktobru soorganizator 
Študentske arene (velik razstavni prostor omogoča uspešno promocijo in predstavitev) in v 
mesecu novembru organizator vsakoletnega Brucovanja. Na prireditvah bi se izdelka lahko 
predstavila in razdelila.  
 
6.4.4 Odnos z javnostjo in publiciteta 
 
Zaradi velikega števila interesov je okoli nepridobitnih organizacij veliko več deležnikov 
oziroma zainteresiranih javnosti kot pri pridobitnih organizacijah. Te je potrebno razdeliti v 
skupine glede na pomembnost. Šele potem, ko se dobro razdelijo deležniki v različne skupine, 
od katerih je organizacija odvisna, in skupine, ki so odvisne od organizacije, se lahko oceni, 
kakšni so odnosi med njimi, kakšne odnose bi si želeli imeti v prihodnosti in kakšen bi bil 
namen postavljanja takih odnosov. Na koncu se razdelijo naloge med sodelujoče. Na podlagi 
določitev pomembnih javnosti je potrebno v skladu z značilnostmi in navadami posameznih 
deležnikov izbrati orodja za posredovanje sporočil (Gruban, Verčič, Zavrl, 1997, str. 137). 
 
Odnosi z javnostmi imajo kar nekaj prednosti, saj imajo visoko prepričljivost in so za 
porabnika verodostojnejši kot oglasi. Sporočila pridejo do kupcev v obliki vesti in so zato 
precej neopazna ter dosežejo tiste skupine, ki se sicer oglasom raje izognejo. Poleg naštetega 
imajo odnosi z javnostmi veliko izrazno moč in tako lažje dosežejo svoj namen (Kotler, 
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1996a, str. 616). Tržniki vse premalo uporabljajo odnose z javnostmi, čeprav so lahko odlična 
podlaga za vse ostale promocijske aktivnosti v podjetju oziroma organizaciji. 
 
Publiciteta je neplačana oblika odnosa z javnostmi. Množična sredstva javnega obveščanja 
brezplačno objavijo sporočila o določenem podjetju, če se to nanaša na posebne dogodke kot 
so otvoritve, obletnice, podpisi pomembnih pogodb, velikokrat pa tudi ob pomembnih 
novostih ali velikih prodajnih uspehih.  
 
ŠOU v Ljubljani na tem področju, kljub zaposleni osebi za odnose z javnostmi, izgublja 
veliko možnosti za izboljšanje podobe v očeh javnosti. Javnost je naklonjena projektom 
oziroma izdelkom, ŠOU mapo in ŠOU študentski priročnik študentje ocenjujejo za 
pomemben projekt, saj brezplačno nudita informacije in jih tako izobražujeta o njihovih 
pravicah in možnostih v času študija.  Za organizacijo ŠOU v Ljubljani je pomembno, da si v 
javnosti zgradi pozitivno podobo. Tako je bil v letu 2000 edini prispevek, ki ga je ŠOU v 
Ljubljani sporočil širši javnosti, posredovan v pogovorni oddaji Modro na Televiziji Slovenija 
1 (Press clipping ŠOU v Ljubljani, 2000). V prihodnosti bi bilo smotrno projekte z 
izobraževalno poučno vsebino podpreti z obvestili za javnost ali tiskovnimi konferencami. 
  
6.5 PRODAJNE POTI 
 
Na prodajne poti oziroma tržne poti lahko gledamo kot na skupek medsebojno odvisnih 
organizacij, ki so vpletene v postopek dajanja izdelka ali storitve v uporabo oziroma porabo 
(Kotler, 1996a, str. 526). Izraz kraj označuje mesto, kjer naj bi prišlo do menjave. Le-to mora 
biti ustrezno izdelku, zato nas tu zanimajo vrste prodajnih kanalov, širina pokrivanja trga, 
vrsta prostorskih lokacij, transport itd. 
 
Prodajne poti so lahko posredne ali neposredne, glede na število posrednikov na prodajni poti 
pa ločimo intenzivno, selektivno in ekskluzivno prodajno pot. Za samo izbiro prodajne poti so 
pomembne same lastnosti izdelka, stroški prodaje, finančna sredstva, širina asortimana, 
veljavna zakonodaja, dejavnost konkurence in seveda želje potrošnikov (Rojšek, Starman, 
1993, str. 41–46). 
 
Prodajne poti obsegajo dve področji, in sicer izbira kanalov prodajnih poti in fizične 
distribucije. Izbira prodajnih kanalov predstavlja aktivnosti, ki so povezane z odločitvami o 
tem, kaj in koliko faz prodajnih poti naj se uporabi v procesu dostave blaga od proizvajalca do 
potrošnika. Problematika fizične distribucije vključuje načrtovanje, izvajanje in kontrolo 
pretoka surovin in izdelkov od proizvajalca do potrošnika. Med osnovne fizične distribucije 
uvrščamo skladiščenje, ravnanje zalog, transport in spremljanje naročil (Rojšek, Starman, 
1994, str. 46).  
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Tabela 8: Razdeljevanje ŠOU mape in ŠOU študentskega priročnika v obdobju 1999–2002 
 Leto 1999 2000 2001 2002 

Naklada  10.000 18.000 14.000 40.000ŠOU 
MAPA Prodajne 

poti 
1. Študentom 
prvih letnikov na 
prodajnih mestih 
bonov 
(november, 
december) 

1. Študentom 
prvih letnikov na 
prodajnih mestih 
bonov (oktober, 
november) 
2. Na projektih 
ŠOU v Ljubljani

1. Študentom 
prvih letnikov na 
prodajnih mestih 
bonov (oktober) 
2. Članom 
Študentskega 
servisa na 
prodajnih mestih 
bonov in v 
poslovalnicah 
(november, 
december 

 

1. Vsem 
študentom po 
fakultetah 
(oktober) 
2. Članom 
Študentskega 
servisa na 
prodajnih mestih 
bonov in v 
poslovalnicah 
(november, 
december) 

Naklada  15.000 20.000 14.000 43.000ŠOU 
študentski 
priročnik 

Prodajne 
poti 

1. Vsem 
študentom po 
fakultetah 
(oktober) 

1. V ŠOU mapi 
2. Po srednjih 
šolah 

1. V ŠOU mapi 1. V ŠOU mapi 
2. V ŠOU 
študentski 
svetovalnici 

Vir: Interni podatki ŠOU v Ljubljani, 2003. 
 
Prodajne poti za ŠOU mapo in ŠOU študentski priročnik so neposredne. V ta namen se 
izkorišča že uveljavljene in poznane kanale, ki jih ima ŠOU v Ljubljani (glej tabelo 8). Tako 
kot se vsako leto spreminja naklada, se spreminja razdeljevanje omenjenih izdelkov. Od leta 
2000 dalje, ko sta se (oblikovno in distribucijsko) poenotila ŠOU mapa in ŠOU študentski 
priročnik, se izdelka razdeljujeta v začetku študijskega leta. V prihodnje je potrebno 
upoštevati, da si večina študentov, 72,1 odstotka, želi tovrstni izdelek dobiti ob vpisu na 
fakulteto. Vprašljiv je način razdeljevanja ŠOU študentskega priročnika. Pokazalo se je 
namreč (raziskava, peto poglavje), da kar 15,2 odstotka študentov, ki so dobili ŠOU mapo, 
niso dobili ŠOU študentskega priročnika.33 Rešitev je potrebno iskati v zmanjšanju števila 
vstavljenega gradiva v ŠOU mapo, saj veliko število le-tega povzroči, da študentje celotno 
vložene vsebine niti ne opazijo ali ne pregledajo. 
 
V obdobju med letoma 1999 in 2001 so izdelka prejeli vsi študentje prvih letnikov, ki so prišli 
prvič kupit študentske bone za prehrano. Tako je bil poenostavljen nadzor razdeljevanja obeh 
izdelkov, saj so vsi študentje vpisani v bazo. Zato večina študentov povezuje ŠOU v Ljubljani 
ravno s prodajo študentskih bonov. V zadnjih letih se pri delitvi kaže močan interes 
Študentskega servisa Ljubljana, da bi ŠOU mapo in ŠOU študentskih priročnik delil 
študentom, ki bi se na novo vpisali ali podaljšali članstvo v Študentskem servisu Ljubljana.  
Na tem mestu je potrebno presoditi navzkrižje interesov servisa (Študentski servis Ljubljana) 
                                                 
33Natančnejši pregled po tržnih segmentih je v prilogi 5 na strani 14 v tabeli 17. 
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in prvotnega cilja projekta. Naklada namreč ni zadostna, da bi izdelek dobili vsi študentje, 
tako da se zgodi, da izdelkov hitro zmanjka. To se močno pozna na pokritosti mikrosegmenta 
študentov prvih letnikov. Tako je ŠOU mapo, v povprečju jo je dobilo le 65,8 odstotkov 
anketiranih študentov, in ŠOU študentski priročnik, v povprečju ga je dobilo le 56,7 odstotkov 
anketiranih študentov, dobilo manj študentov prvih letnikov, kot se pričakuje (trženjski cilj, 
četrto poglavje). Za namene Študentskega servisa Ljubljana bi bilo potrebno povečati naklado 
izdelkov (ŠOU mapa in ŠOU študentski priročnik). Pozorno je potrebno začeti kontrolirati 
razdeljevanje izdelkov po posameznih fakultetah. Raziskava je namreč pokazala, da je 
razdelitev različna od fakultete do fakultete.   
 
Za učinkovito prodajno pot je potrebno zagotoviti ustrezno izobraževanje oziroma 
usposabljanje študentov, ki delajo na projektu. Posebno študenti matičnih fakultet, ki delijo 
izdelka, so ključen element pri stiku s študenti. Študente, ki delijo ŠOU mapo in ŠOU 
študentski priročnik, bi bilo smotrno predhodno izobraziti in motivirati. V preteklosti ŠOU v 
Ljubljani na tem področju ni pripravil izobraževalnih tečajev in ti študentje za delitev niso bili 
nagrajeni oziroma plačani, zato so svoje delo pogosto opravili površno. V prihodnosti bi bilo 
potrebno študente, ki izdelka delijo, predhodno izobraziti in jim obljubiti nagrado oziroma 
plačilo, če bodo svoje delo opravili uspešno (točni kriteriji in merila).  
 
7 SKLEP 
 
ŠOU v Ljubljani je del stanovske organizacije ŠOS in pokriva več kot 60 odstotkov celotne 
študentske populacije. V preteklih letih se je znotraj organizacije razvilo dodatnih šest 
zavodov ŠOU v Ljubljani, tako da »družina ŠOU« svojim članom nudi najrazličnejše storitve 
na študijskem kot na obštudijskem področju. Je tipičen predstavnik nepridobitne organizacije 
in zanjo veljajo mnoge značilnosti, ki se kažejo v neenotnih mnenjih o ciljih organizacije in 
poteh za doseganje ciljev, večji pozornosti javnosti, enoletnem mandatu izvoljenih 
študentskih funkcionarjev ter menjavi svojih storitev s porabniki kot z darovalci virov za 
delovanje. Večja vsakoletna projekta znotraj ŠOU v Ljubljani sta ŠOU mapa, ki obstaja že od 
leta 1996, in ŠOU študentski priročnik, ki je začel izhajati v letu 1999. Njun namen, izvedba, 
ciljna populacija in ime so se skozi leta spreminjali, poenotila sta se njuna skupna oblika in 
razdeljevanje. ŠOU mapa je brezplačen izdelek, namenjena predvsem novo vpisanim 
študentom, in ima na platnico natisnjene ali vanjo vložene podatke o študiju in obštudijskih 
dejavnostih. V povprečju jo študentje prvih letnikov ocenjujejo (raziskava) za uporabno, za 
izdelek, ki ga povezujejo s ŠOU v Ljubljani in ne za zanimivo ne za dolgočasno. ŠOU 
študentski priročnik ima na enem mestu zbrane vse informacije, nasvete in zanimivosti, ki jih 
študent potrebuje v času študija. Ocenjen (raziskava) je kot dolg, uporaben, prepoznaven in 
razumljiv izdelek ter je povprečno najbolje ocenjen študentski priročnik. Vsi njegovi tematski 
sklopi so pomembni. Najnižjo oceno je dobilo poglavje Predstavitev Študentske organizacije, 
ki kljub temu velja za pomembno. V prihodnosti bi bilo smiselno poglavjem, ki so za študente 
bolj pomembna, nameniti več prostora in obratno.  
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Prednosti ŠOU v Ljubljani (posledično to velja za ŠOU mapo in ŠOU študentski priročnik) 
izhajajo predvsem iz njene velikosti, uveljavljenosti in tradicije izvedenih projektov. Slabosti 
se izražajo predvsem v povezavi s projektno ekipo, ki jo vodijo študentje s premalo 
izkušnjami. Priložnost je v povezavi s široko paleto dejavnosti znotraj in izven »družine 
ŠOU«. Nevarnost izhaja iz pasivnosti organizacije in agresivnega nastopa konkurentov.  
 
Podjetja ali organizacije zaradi vse večje in vse močnejše konkurence trženjskega spleta ne 
smejo prepustiti naključjem, ampak morajo pripraviti takšen ponudbeni splet, ki ga ob uporabi 
promocijskega spleta lahko izkoristijo, da doseže prodajne poti in ciljne uporabnike. Potrebno 
je vseskozi izboljševati elemente trženjskega spleta, kar je v primeru ŠOU mape in ŠOU 
študentskega priročnika težko zaradi vsakoletne menjave izvajalcev projekta in posledično 
pomanjkanja informacij o poteku preteklih akcij. Zato po posameznih elementih trženjskega 
spleta s pomočjo rezultatov raziskave predlagam možne izboljšave. ŠOU mapa in ŠOU 
študentski priročnik bosta morala imeti zaradi prepoznavnosti in tradicije ime, ki se bo 
dosledno uporabljalo. Zaradi slabega poznavanja projektov, ki jih izvaja ŠOU v Ljubljani, je 
na projektu potrebno izboljšati asociacijo, povezavo s krovno organizacijo, ki jo lahko 
izboljšamo prav z imenom. Predlagam dosledno uporabo napisa ŠOU v Ljubljani, s 
posameznimi napisi izdelka (mapa, študentski priročnik itd.). Slogani, motivi in postavitve 
ŠOU mape in ŠOU študentskega priročnika morajo stremeti k estetski privlačnosti in tematski 
povezavi z organizacijo, ki je nosilka projekta. Pri ŠOU mapi je potrebno natančno poudariti 
pomembnost in navesti lokacijo vsebovanih informacij. Tako si študentje (natisnjeno na 
platnice) od najbolj pomembnih proti najmanj pomembnim informacijam želijo telefonske 
številke, uradne ure, elektronske ter internetne naslove in koledar. Zavedati se je potrebno, da 
različno gradivo, vstavljeno v mapo, nima velike prepoznavnosti, saj le 17,7 odstotkov 
študentov zna našteti vsaj eno vstavljeno informacijo ali promocijski material. Za tržno 
komuniciranje velja, da že znotraj organizacije obstaja veliko možnosti, ki so bile do sedaj 
neizkoriščene, in izkoristiti je potrebno predvsem te. Potreben bi bil prehod na dvosmerno 
komuniciranje z uporabniki, kjer imamo veliko možnosti, tako v ŠOU kot na KISS internetni 
strani ter v bazi uporabnikov tedenskega ŠOU elektronskega informatorja. Za ŠOU v 
Ljubljani je velikega pomena skrb za odnose z javnostmi in publiciteto, saj bi z obvestilom za 
javnost ali tiskovno konferenco pripomogli zgraditi pozitivno podobo o ŠOU v Ljubljani v 
širši javnosti. Pri razdeljevanju ŠOU mape in ŠOU študentskega priročnika se kažejo 
vsakoletno različni interesi (Študentski servis Ljubljana), in je v prihodnosti potrebno 
postaviti natančen in učinkovit način razdeljevanja omenjenih izdelkov. Pomanjkanje kontrole 
in različni interesi pri razdeljevanju se kažejo pri pokritosti mikrosegmenta študentov prvih 
letnikov, ki se močno razlikuje od fakultete do fakultete. Tako je ŠOU mapo, v povprečju jo 
je dobilo le 65,8 odstotkov anketiranih študentov, in ŠOU študentski priročnik, v povprečju ga 
je dobilo le 56,7 odstotkov anketiranih študentov, dobilo manj študentov prvih letnikov, kot se 
pričakuje. Trženjski cilj projekta (ŠOU mapa in ŠOU študentski priročnik) je zajeti cel 
segment študentov Univerze v Ljubljani in z obema izdelkoma obdariti vsaj 60 odstotkov 
mikrosegmenta študentov prvih letnikov. V prihodnosti bo potrebno v času vpisov, ker si to 
želi večina študentov, izboljšati razdeljevanje obeh izdelkov po vseh fakultetah, da ne bo 
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prihajalo do odstopanj. Pokazalo se je (raziskava), da kar 15, 2 odstotka študentov, ki so 
dobili ŠOU mapo, niso dobili ŠOU študentskega priročnika. Glede na to, da je naklada ŠOU 
študentskega priročnika običajno višja kot naklada ŠOU map in da se med drugim delijo v 
vseh ŠOU mapah, je potrebno tovrstni način razdelitve spremeniti. Možno rešitev je iskati v 
zmanjšanju števila vstavljenega gradiva v ŠOU mapo, saj veliko število le-tega povzroči, da 
študentje celotno vložene vsebine niti ne opazijo ali ne pregledajo. 
 
Na podlagi diplomskega dela, predvsem analize trženjskega spleta, kjer sem s pomočjo 
rezultatov raziskave podal možne predloge za njegovo izboljšanje, lahko ŠOU v Ljubljani v 
prihodnosti izboljša projekt ŠOU mapa in ŠOU študentski  priročnik. 
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PRILOGA 1: NATANČNEJŠI OPIS RESORJEV, STALNIH PROJEKTOV IN ZAVODOV 
 
RESORJI: 
 
Resor za študijsko problematiko 
Deluje na področju zakonodaje, ki zadeva študente, in sodeluje pri razvoju najrazličnejših 
zakonov, aktov in listin, ki vplivajo na študijske razmere na državni ravni kot na ravni 
Univerze same. 
Resor za socialo in zdravstvo 
Ureja predvsem socialni standard študentov in nudi pomoč socialno ogroženim študentom in 
skupinam. Pri tem posega na področja študentske prehrane, bivanja, štipendiranja itd. 
Resor za mednarodno sodelovanje 
Skrbi predvsem za mobilnost študentov, ki želijo študirati v tujini, kot za urejanje razmer tujih 
študentov, ki želijo študirati na Univerzi v Ljubljani. 
Resor za obštudijske dejavnosti 
Pokriva področja kulture, založništva, športa in turizma. Pri tem študentom nudi 
najrazličnejše aktivnosti v sklopu naštetih področij.  
Resor za Študentske organizacije Visokošolskih zavodov Univerze v Ljubljani (ŠOVZ) 
Predstavlja povezavo med krovno ŠOU v Ljubljani in študenti vseh posameznih zavodov. 
 
Študentski ministri, ki vodijo posamezne resorje, in predsednik ŠOU v Ljubljani skupaj 
tvorijo študentsko upravo ŠOU v Ljubljani. 
 
STALNI PROJEKTI: 
 
KISS 
Je ponudnik brezplačnih storitev uporabe interneta za vse študente UL. 
DOS (Dijaška organizacija Slovenije) 
Združuje vse slovenske dijake, katerih izvoljeni predstavniki delujejo v Dijaškem parlamentu 
in izvaja aktivnosti, katerih skupen cilj je izboljšati status dijakov v našem nacionalnem 
prostoru. 
INFORMACIJSKA PISARNA 
Skrbi za obveščenost študentov o dejavnostih ŠOU v Ljubljani in njenih zavodov. Izvaja 
storitve oblikovanja in plakatiranja ter skrbi za redno izhajanje vseh informativnih tiskovin in 
ažurnost elektronskih medijev. Znotraj pisarne deluje Služba za odnose z javnostmi ŠOU v 
Ljubljani. 
 
ZAVODI: 
 
Zavod za mladinski turizem (ZMT) 
Nudi celostno storitev turistične agencije s poudarkom na trgu dijakov, študentov in ostalih 
mladih. 



2

Zavod ŠOU Šport 
Študentom in dijakom nudi raznovrstne športne aktivnosti. 
Zavod ŠOU Založba 
Nudi subvencionirane storitve založništva na področju študijske literature ter pomoč mladim 
literatom pri izdajanju del. 
Zavod ŠOU Hostel 
Skrbi za delovanje novega mladinskega hotela Celica na Metelkovi v Ljubljani. 
Zavod K6/4 Kultura 
Skrbi za promocijo študentskih kulturnih dejavnosti. Vodi nočni klub K4 na Kersnikovi 4 v 
Ljubljani, galerijo Kapelica, upravlja Kiberpipo, prostor, kjer študentje lahko brezplačno 
deskajo po internetu. 
Radio Študent 
Je študentski medij z najdaljšo tradicijo v Sloveniji. 
Zavod Študentski servis 
Je servis z največjim številom članov v Sloveniji. Nudi storitve posredovanja občasnih in 
začasnih del študentom in dijakom. 
 
»ŠOU družina« je tako ena največjih (po razširjenosti in dosegu članov) organizacij v 
Sloveniji, ki posega na področja mnogih dejavnosti in ki razvija najrazličnejše, bolj ali manj 
odmevne projekte, ki v slovenskem prostoru le redko ostanejo neopaženi. 
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PRILOGA 2: STROŠKI PROJEKTA ŠOU MAPA IN ŠOU ŠTUDENTSKI PRIROČNIK V 
RAZDOBJU 1999 DO 2002 (v slovenskih tolarjih) 
 
Tabela 1: Pregled planiranih (proračun) in dejanskih (realizacija) stroškov projekta            

ŠOU mapa in ŠOU študentski priročnik v obdobju 1999 do 2002 
 Leto 1999 2000 2001 2002 
ŠOU 
mapa 

Dejanska 
realizacija  
 

6.146.000 4.520.810 3.080.000 11.472.000

ŠOU 
mapa in 
ŠOU 
študentski 
priročnik 

Proračun 
 

6.360.000
(projekt Bruc 99)

400.000
(projekt Veš 

študent svoj prav)

11.400.000 
(SM: promocija 

ŠOU + SM: bruc)

12.500.000 
(SM: promocija 

ŠOU + SM: bruc) 

12.500.000 
(SM: promocija 

ŠOU + SM: bruc)

ŠOU 
študentski 
priročnik 

Dejanska 
realizacija  

1.100.000 3.616.144 2.729.600 13.674.000

Legenda: SM = stroškovno mesto. 
Vir: Interni podatki ŠOU v Ljubljani, 2003. 
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PRILOGA 3: ŠTEVILO ŠTUDENTOV UNIVERZE V LJUBLJANI V ŠTUDIJSKEM 
LETU 2002/2003 
 
Tabela 2: Število študentov Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2002/03 
 Skupaj Redni Izredni Absolventi 
Vsi študentje v Sloveniji 87.056 49.818 22.526 14.712
Študentje Univerze v 
Ljubljani 

56.061 35.823 10.134 10.104

Študentje po fakultetah 
Ekonomska fakulteta 9.248 4.437 3.502 1.309
Pedagoška fakulteta 2.990 2.022 292 676
Biotehniška fakulteta 3.312 2.659 165 488
Akademija za likovno 
umetnost 

394 294 10 90

Prvič vpisani študentje po fakultetah 
Ekonomska fakulteta 2.200 1.000 1.200 
Pedagoška fakulteta 735 675 60 
Biotehniška fakulteta 785 745 40 
Akademija za likovno 
umetnost 

72 61 11 

Vir: Statističa informacija 136, 2003 in Razpis Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru in 
samostojnih visokošolskih zavodov, 2002/03. 
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PRILOGA 4: ANKETNI VPRAŠALNIK 
 
Sem Mitja Hafner, absolvent Ekonomske fakultete v Ljubljani, in pišem diplomsko delo, 
katere del je tudi vprašalnik, ki je pred teboj. Anketa je anonimna in podatki, pridobljeni z 
raziskavo, bodo uporabljeni le za moje diplomsko delo. Za prijaznost in sodelovanje se ti 
zahvaljujem. 

VPRAŠALNIK 
 

1. Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju ŠOU v LJ) in Študentske 
organizacije visokošolskih zavodov (ŠOEF, ŠOFA, ŠOBF, ŠOPeF, ŠONTF, ŠOALU itd.) 
vsako leto izvede več projektov. Naštej tiste projekte (tiskovin, prireditev itd.), ki jih poznaš 
in jih povezuješ s ŠOU v LJ! 
(Napiši jih na črto – največ štiri.) 
1._____________________________ 3.______________________________ 
2._____________________________ 4.______________________________ 
 
2. S petstopenjsko lestvico oceni pomembnost izvedbe projekta, ki se odvija v jesenskem 
obdobju! 
(Naredi križec: ocena 1 pomeni »nepomemben« in ocena 5 pomeni »zelo pomemben«.) 
Projekti: 1. nepomemben 2. 3. 4. 5. zelo pomemben

1. ŠOU mapa      
2. ŠOU študentski 
priročnik 

     

3. Bruc milenium      
4. Študentska arena      
5. revija Študentski 
status 

     

6. drugo:_____________      
 
3. Ali si v začetku šolskega leta dobil študentski priročnik in katerega? 
(Obkroži.) 
1. Ne  
2. Da:  
  (Za lažje prepoznavnost si poglej prilogo.) 
 Katerega? 1. ŠOU študentski priročnik 
  2. Bruc 
  3. Priročnik za bruce – Maribor in Ljubljana 
  4. Drugi: __________________ 
 

V primeru da ne poznaš nobenega izmed naštetih priročnikov, izpusti 4., 5. in 6. 
vprašanje in pojdi, prosim, na 7. vprašanje. 
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4. S petstopenjsko lestvico oceni kakovost priročnikov, ki jih poznaš (notranja oprema knjige, 
kakovost papirja, tiska in fotografij).  
(Naredi križec: ocena 1 pomeni »nekakovosten » in ocena 5 pomeni »zelo kakovosten«.) 
Priročniki: 1. nekakovosten 2. 3. 4. 5. zelo kakovosten 
1. ŠOU študentski priročnik      
2. Bruc       
3. Priročnik za bruce – MB in LJ      
4. Drugi:______________      
 
5. Kje si dobil študentski priročnik? 
(Obkroži.) 
1. Na fakulteti 
2. V prodajalni bonov 
3. V študentski svetovalnici 
4. V študentskem servisu 
5. Drugje:__________________ 

V primeru da ne poznaš ŠOU ŠTUDENTSKEGA PRIROČNIKA, izpusti 6. vprašanje in  
pojdi, prosim, na 7. vprašanje. 

 
6. S petstopenjsko lestvico oceni ŠOU ŠTUDENTSKI PRIROČNIK. 
(Obkroži.) 
Kratek 1 2 3 4 5 Dolg 
Uporaben 1 2 3 4 5 Neuporaben 
Prepoznaven 1 2 3 4 5 Neprepoznaven
Razumljiv 1 2 3 4 5 Nerazumljiv 
 
7. S petstopenjsko lestvico oceni pomembnost posameznega tematskega sklopa študentskega 
priročnika. 
(Naredi križec: ocena 1 pomeni »najmanj pomemben« in ocena 5 pomeni »najbolj pomemben«.) 
Sklopi: 1. najmanj pomemben 2. 3. 4. 5. najbolj pomemben 
Predstavitev Študentske organizacije      
Bivanje       
Študentski tolar (štipendije itd.)      
Boni      
Zdravje (zdravnik itd.)      
Študentske družine      
Študentje s posebnimi potrebami (invalidi)      
Študijska problematika (vzporedni študij, 
študijske obveznosti, izjeme itd.) 

     

Po diplomi (podiplomski študij, 
naborniška dolžnost itd.) 

     

 



7

8. Katere dodatne tematske sklope ali koristne informacije bi moral vsebovati študentski 
priročnik? 
(Napiši jih na črto – največ štiri.) 
1._____________________________ 3.______________________________ 
2._____________________________ 4.______________________________ 
 
9. Kdaj bi bil najprimernejši čas, ko bi želel prejeti tovrsten študentski priročnik? 
(Obkroži.) 
1. Na informativnem dnevu 
2. Ob vpisu 
3. V začetku šolskega leta (oktobra) 
4. Med študijskim letom 
 
10. Ali si v začetku študijskega leta dobil ŠOU mapo? 
(Obkroži.) 
1. Ne 
2. Da 

V primeru da ne poznaš ŠOU mape, izpusti 11. in 12. vprašanje in pojdi, prosim, na 13. 
vprašanje. 

 
11. S petstopenjsko lestvico oceni, kakšna se ti zdi ŠOU mapa? 
(Obkroži.) 
Zanimiva 1 2 3 4 5 Dolgočasna 
Uporabna 1 2 3 4 5 Neuporabna 
Povezujem jo z 
ŠOUvom v Ljubljani 

1 2 3 4 5 Brez povezave z 
ŠOUvom v Ljubljani 

 
12. Ali si v ŠOU mapi dobil kak koristen podatek ali vstavljen promocijski material? 
(Obkroži.) 
1. Ne  
2. Da:  
   
 Katerega (napiši na črto)? 1._________________ 
  2._________________ 
  3._________________ 
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13. Razvrsti od 1 do 5, katere informacije bi morala vsebovati (natisnjeno na platnice) ŠOU 
mapa? 
(Na črto napiši ustrezno številko: 5pomeni »najbolj pomembna informacija« in ocena 1 pomeni »najmanj 
pomembna informacija«.) 
__ Telefonske številke (boni, taksi, turistične agencije itd.) 
__ Koledar 
__ Uradne ure (prodajalne bonov, študentski servis itd.) 
__ Elektronski in internetni naslovi 
__ Drugo: _______________ 
 

S tem si na koncu z vprašanji. Prosim, da izpolniš še osnovne demografske podatke. 
 
Spol: 
1. Moški 
2. Ženski 
 
Status:  
1. Redni študent 
2. Izredni študent 
 
Katero fakulteto obiskuješ? 
____________________ 
 
Kateri letnik obiskuješ? 
1. letnik 
2. letnik 
3. letnik 
4. letnik 
5. letnik 
6. letnik 
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PRILOGA ANKETE: 
 
 

 

   
 

Priročnik za bruce MB in LJ                                     Bruc 
 

 
 
 

ŠOU študentski priročnik 
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PRILOGA 5: REZULTATI RAZISKAVE 
 
Tabela 3: Struktura anketirancev po spolu 

  Frekvenca Odstotek Moški Odstotek Ženske Odstotek
Ekonomska fakulteta (EF) 92 38,3 42 45,7 50 54,3 
Pedagoška fakulteta (PeF) 44 18,3 12 27,3 32 72,7 
Biotehniška fakulteta (BF) 88 36,7 48 54,5 40 45,6 
Akademija za likovno 
umetnost (ALU) 

16 6,7 8 50,0 8 50,0 

Skupaj 240 100,0 110 45,8 130 54,2 
Vir: Lastna raziskava o ŠOU mapi in ŠOU študentskem priročniku, 2003. 
 
Tabela 4: Struktura anketirancev po letniku in načinu študija 
 EF PeF BF ALU Skupaj Odstotek 
1. letnik 92 44 88 16 240 100,0 
Redni študij 84 44 42 16 230 95,8 
Izredni študij 8 0 2 0 10 4,2 
Vir: Lastna raziskava o ŠOU mapi in ŠOU študentskem priročniku, 2003. 
 
Tabela 5: Poznani projekti, ki jih povezujejo s ŠOU v Ljubljani (pozna jih vsaj 5 študentov) 
Pojekti EF PeF BF ALU Skupaj Odstotek 
Študentska arena 33 17 34 3 87 36,3 
Tržnica 35 14 24 5 78 32,5 
ŠOU mapa 13 11 22 3 49 20,4 
ŠOU študentski priročnik 19 14 14 1 48 20,0 
Majske igre 17 8 20 2 47 19,6 
Revija Študent 11 7 10 2 30 12,5 
Brucovanje Bruc 12 3 8 1 24 10,0 
Revija Študentski status 14 3 7 0 24 10,0 
Prohibicija slepi  9 1 4 2 16 6,6 
ŠOU kartica 5 2 5 1 13 5,4 
Rožnik 2 0 8 0 10 4,2 
ŠOU Pool party 5 1 2 0 8 3,3 
Pohod z baklami na Šmarno goro 2 3 2 0 7 2,9 
Študentski žuri 6 1 0 0 7 2,9 
Revija Ekonomit 6 0 0 0 6 2,5 
BF se igra 0 0 5 0 5 2,1 
Študentska dražba 2 1 0 2 5 2,1 
Vir: Lastna raziskava o ŠOU mapi in ŠOU študentskem priročniku, 2003; 1. vprašanje. 
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Tabela 6: Ocena pomembnosti (povprečna vrednost) izvedbe projektov 
Projekti EF PeF BF ALU Skupaj 
ŠOU mapa 3,1 3,2 2,9 2,9 3,0 
ŠOU študentski priročnik 4,0 4,1 3,3 3,2 3,7 
Bruc millenium 2,9 3,1 2,9 3,1 2,9 
Študentska arena 3,6 4,2 3,2 3,4 3,6 
Revija Študentski status 3,0 3,4 2,9 2,8 3,0 
Legenda: 1 = nepomemben, 5 = zelo pomemben. 
Vir: Lastna raziskava o ŠOU mapi in ŠOU študentskem priročniku, 2003; 2. vprašanje. 
 
Tabela 7: Porazdelitev študentskih priročnikov 
  Frekvenca Odstotek Komulativni 

odstotek 
Ni dobil študentskega 
priročnika 

49 20,4 20,4 

Dobil študentski priročnik 191 79,6 100,0 
Skupaj 240 100,0  
Vir: Lastna raziskava o ŠOU mapi in ŠOU študentskem priročniku, 2003; 3. vprašanje. 
 
Tabela 8: Porazdelitev študentskih priročnikov po fakultetah 
Fakulteta Niso dobili 

študentskega 
priročnika 

Dobili študentski 
priročnik 

Skupaj 

Ekonomska fakulteta (EF) 10 82 92
Pedagoška fakulteta (PeF) 5 39 44
Biotehniška fakulteta (BF) 25 63 88
Akademija za likovno umetnost 
(ALU) 

9 7 16

Skupaj 49 191 240
Vir: Lastna raziskava o ŠOU mapi in ŠOU študentskem priročniku, 2003; 3. vprašanje. 
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Tabela 9: Porazdelitev ŠOU študentskega priročnika 
  Frekvenca Odstotek Veljavni 

odstotek 
Komulativni 
odstotek 

Niso dobili 55 22,9 28,8 28,8 
Dobili  136 56,7 71,2 100,0 
Skupaj 191 79,6 100,0  
Niso dobili nobenega 
študentskega 
priročnika 

49 20,4 

Skupaj 240 100,0 
Vir: Lastna raziskava o ŠOU mapi in ŠOU študentskem priročniku, 2003; 3. vprašanje. 
 
Tabela 10: Porazdelitev Bruca (študentski priročnik) 
  Frekvenca Odstotek Veljavni 

odstotek 
Komulativni 
odstotek 

Niso dobili 85 35,4 44,5 44,5 
Dobili  106 44,2 55,5 100,0 
Skupaj 191 79,6 100,0  
Niso dobili nobenega 
študentskega 
priročnika 

49 20,4 

 Skupaj 240 100,0 
Vir: Lastna raziskava o ŠOU mapi in ŠOU študentskem priročniku, 2003; 3. vprašanje.    
 
Tabela 11: Porazdelitev Priročnik za bruce – Maribor in Ljubljana 
 Frekvenca Odstotek Veljavni 

odstotek 
Komulativni 
odstotek 

Niso dobili 143 59,6 74,9 74,9 
Dobili  48 20,0 25,1 100,0 
Skupaj 191 79,6 100,0  
Niso dobili nobenega 
študentskega 
priročnika 

49 20,4 

 Skupaj 240 100,0 
Vir: Lastna raziskava o ŠOU mapi in ŠOU študentskem priročniku, 2003; 3. vprašanje.    
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Tabela 12: Ocena kakovosti študentskih priročnikov (notranja oprema knjige, kakovost 
papirja, tiska in fotografij) 

Študentski priročniki EF PeF BF ALU Skupaj 
ŠOU študentski priročnik 4,0 4,3 3,4 4 3,9 
Bruc 3,4 3,3 3,2 3,2 3,3 
Priročnik za bruce – Maribor in Ljubljana 3,5 3,2 2,5 3 3 
Vir: Lastna raziskava o ŠOU mapi in ŠOU študentskem priročniku, 2003; 4. vprašanje. 
 
Tabela 13: Kje so študentje prejeli študentski priročnik 
 Frekvenca Odstotek Veljavni 

odstotek 
Komulativni 
odstotek 

Na fakulteti 150 62,5 78,5 78,5 
V prodajalni bonov 30 12,5 15,7 94,2 
V študentski svetovalnici 2 0,8 1,0 95,3 
V študentskem servisu 9 3,8 4,7 100,0 
Skupaj 191 79,6 100,0  
Niso dobili študentskega 
priročnika 

49 20,4 

 Skupaj 240 100,0 
Vir: Lastna raziskava o ŠOU mapi in ŠOU študentskem priročniku, 2003; 5. vprašanje. 
 
Tabela 14: Kje so študentje prejeli posamezni študentski priročnik 
Študentski priročniki Na 

fakulteti 
V 
prodajalni 
bonov 

V 
študentski 
svetovalnici 

V 
študentskem 
servisu 

Skupaj

ŠOU študentski 
priročnik 

95 30 2 9 136

Bruc 103 2 0 1 106
Priročnik za bruce – 
Maribor in Ljubljana

46 0 0 2 48

Vir: Lastna raziskava o ŠOU mapi in ŠOU študentskem priročniku, 2003; 5. vprašanje. 
 
Tabela 15: Ocena (povprečna vrednost) ŠOU študentskega priročnika 
 EF PeF BF ALU Skupaj 
Dolžina 3,5 3,5 4,3 4,0 3,7 
Uporabnost 2,5 2,5 2,4 4,0 2,5 
Prepoznavnost 2,3 2,4 3,2 3,0 2,6 
Razumljivost 2,4 2,3 2,4 4,0 2,4 
Legenda: dolžina: 1 = kratek, 5 = dolg; uporabnost: 1 = uporaben, 5 = neuporaben;  
prepoznavnost: 1 = prepoznaven, 5 = neprepoznaven; razumljivost: 1 = razumljiv, 5 = nerazumljiv. 
Vir: Lastna raziskava o ŠOU mapi in ŠOU študentskem priročniku, 2003; 6. vprašanje. 
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Tabela 16: Ocena pomembnosti (povprečna vrednost) posameznih tematskih sklopov 
študentskega priročnika 

Sklopi EF PeF BF ALU Skupaj 
Predstavitev Študentske organizacije 2,7 2,7 2,3 2,6 2,6 
Bivanje  3,8 3,9 3,9 3,2 3,8 
Študentski tolar (štipendije itd.) 4,3 4,3 4,2 3,6 4,2 
Boni 4,5 4,4 4,3 3,3 4,3 
Zdravje (zdravnik itd.) 3,4 3,5 3,0 2,9 3,2 
Študentske družine 2,6 3,2 3,3 3,0 3,0 
Študentje s posebnimi potrebami 
(invalidi) 

3,4 3,2 3,5 3,3 3,4 

Študijska problematika (vzporedni 
študij, študijske obveznosti, izjeme) 

4,1 4,5 4,5 4,1 4,3 

Po diplomi (podiplomski študij, 
naborniška dolžnost itd.) 

3,6 3,9 3,9 3,3 3,7 

Legenda: 1 = najmanj pomemben, 5 = najbolj pomemben. 
Vir: Lastna raziskava o ŠOU mapi in ŠOU študentskem priročniku, 2003; 7. vprašanje. 
 
Tabela 17: Najprimernejši čas razdelitve študentskega priročnika 
 EF PeF BF ALU Skupaj Odstotek 
Na informativnem dnevu 59 31 62 11 173 67,9 
Ob vpisu 13 7 12 2 34 14,1 
V začetku šolskega leta  16 4 12 3 35 14,5 
Med študijskim letom 4 2 2 0 8 3,3 
Skupaj 92 44 88 16 240 100,0 
Vir: Lastna raziskava o ŠOU mapi in ŠOU študentskem priročniku, 2003; 9. vprašanje. 
 
Tabela 18: Razdelitev ŠOU mape po posameznih fakultetah 
 EF PeF BF ALU Skupaj Odstotek 
Dobil ŠOU mapo 72 37 47 2 158 34,2 
Ni dobil ŠOU mape 20 7 41 14 82 65,8 
Skupaj 92 44 88 16 240 100,0 
Vir: Lastna raziskava o ŠOU mapi in ŠOU študentskem priročniku, 2003; 10. vprašanje. 
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Tabela 19: Razdelitev ŠOU mape in ŠOU študentskega priročnika – tržni segmenti 
 Dobil ŠOU mapo Ni dobil ŠOU mape Skupaj 
Dobil ŠOU študentski 
priročnik 

134 2 136

Ni dobil ŠOU 
študentskega priročnika 

24 80 104

Skupaj 158 82 240
Vir: Lastna raziskava o ŠOU mapi in ŠOU študentskem priročniku, 2003; 3. in 10. vprašanje. 
  
Tabela 20: Ocena (povprečna vrednost) lastnosti ŠOU mape 
 EF PeF BF ALU Skupaj 
Zanimivost 2,4 2,2 3,1 1,0 2,6 
Uporabnost 2,4 2,0 2,3 2,5 2,3 
Povezanost 2,3 2,1 1,4 3,0 2,2 
Legenda: zanimivost: 1 = zanimiva, 5 = dolgočasna; uporabnost: 1 = uporabna, 5 = neuporabna;  
povezanost: 1 = povezujem jo s ŠOU v Ljubljani, 5 = brez povezave s ŠOU v Ljubljani. 
Vir: Lastna raziskava o ŠOU mapi in ŠOU študentskem priročniku, 2003; 11. vprašanje. 
 
Tabela 21: Koristni podatki ali vstavljeni promocijski material v ŠOU mapi 
Ali si dobil kakšen 
koristen podatek? 

EF PeF BF ALU Skupaj Odstotek 

Da 34 22 22 1 79 50,0 
Ne 38 15 25 1 79 50,0 
Skupaj 72 37 47 2 158 100,0 
Vir: Lastna raziskava o ŠOU mapi in ŠOU študentskem priročniku, 2003; 12. vprašanje. 
 
Tabela 22: Pomembnost (povprečna vrednost) posameznih informacij, vtisnjenih na         

ŠOU mapo 
 EF PeF BF ALU Skupaj Najbolj 

pogosta 
razvrstitev 

Telefonske številke 3,8 3,7 3,7 4,5 3,5 5
Koledar 2,9 2,8 2,7 2,0 2,6 2
Uradne ure 3,4 3,4 3,3 3,5 3,2 4
Elektronski in iternetni 
naslovi 

3,0 3,1 3,1 4,0 2,9 3

Legenda: 1 = najmanj pomembna informacija, 5 = najbolj pomembna informacija. 
Vir: Lastna raziskava o ŠOU mapi in ŠOU študentskem priročniku, 2003; 13. vprašanje. 
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PRILOGA 6: HI-KVADRAT POIZKUS (KONTINGENCA)  
 
Z računanjem kontingence sem ugotavljal, če obstaja odvisnost med tem katero fakulteto 
obiskuješ in ali si dobil študentski priročnik (vsaj enega). 
 
Tabela 23: Frekvence (spremenljivki »fakulteta« in »ali si dobil študentski priročnik«) 

Frekvence  
Veljavne Odpisane Skupaj 
N Odstotek N Odstotek N Odstotek Fakulteta* 

Študentski 
priročnik 

240 100,0 0 0,0 240 100,0 

Vir: Lastna raziskava o ŠOU mapi in ŠOU študentskem priročniku, 2003. 
 
Tabela 24: Korelacijska tabela (spremenljivki »fakulteta« in »ali si dobil                   

študentski priročnik«) 
Študentski priročnik    
Niso dobili Dobili 

Skupaj 

Dejanska frekvenca 10 82 92EF 
  Pričakovana frekvenca 18,8 73,2 92,0

Dejanska frekvenca 5 39 44PeF 
  Pričakovana frekvenca 9,0 35,0 44,0

Dejanska frekvenca 25 63 88BF 
  Pričakovana frekvenca 18,0 70,0 88,0

Dejanska frekvenca 9 7 16

Fakulteta 
  
  
  
  
  
  
  

ALU 
  Pričakovana frekvenca 3,3 12,7 16,0

Dejanska frekvenca 49 191 240Skupaj 
  Pričakovana frekvenca 49,0 191,0 240,0
 
Tabela 25: Izračun vrednosti X² (Personov X²) (spremenljivki »fakulteta« in »ali si dobil 

študentski priročnik«) 
 Vrednost Stopnje prostosti Stopnja značilnosti 

(2-stranska) 
Pearson Chi-Square 23,484¹ 3 ,000 
Likelihood Ratio 21,565 3 ,000 
Linear-by-Linear Association 18,951 1 ,000 
N veljavnih frekvenc 240   
¹1 celica (12,5 %) je imala pričakovano frekvenco manj kot 5. Minimalna pričakovana frekvenca je 3,27. 
 
Na podlagi rezultatov raziskave (vzorčnih podatkov) zavrnem ničelno domnevo o enakosti 
dajanskih in teoretičnih frekvenc pri stopnji značilnosti α = 0,001 in sprejmem sklep, da 
obstaja odvisnost med tem, ali si dobil študentski priročnik in katero fakulteto obiskuješ. 
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PRILOGA 7: HI-KVADRAT PREIZKUS (ASOCIACIJA)  
 
Ugotavljal sem, če obstaja odvisnost med razdeljevanjem ŠOU mape in ŠOU študentskega 
priročnika (računanje asociacije). 
 
Tabela 26: Frekvence (spremenljivki »ali si dobil ŠOU mapo« in »ali si dobil ŠOU     

študentski priročnik«) 
Frekvence  
Veljavne Odpisane Skupaj 
N Odstotek N Odstotek N Odstotek ŠOU mapa* 

ŠOU študentski 
priročnik 

240 100,0 0 0,0 240 100,0 

Vir: Lastna raziskava o ŠOU mapi in ŠOU študentskem priročniku, 2003. 
 
Tabela 27: Korelacijska tabela (spremenljivki »ali si dobil ŠOU mapo« in »ali si dobil ŠOU 

študentski priročnik«) 
  Dobil ŠOU 

mapo 
Ni dobil 
ŠOU mape 

Skupaj 

Dejanske frekvence 134 2 136Dobil ŠOU študentski 
priročnik Pričakovane frakvence 89,5 46,5 136,0

Dejanske frekvence 24 80 104Ni dobil ŠOU študentskega 
priročnika Pričakovane frekvence 68,5 35,5 104,0

Dejanske frekvence 158 82 240Skupaj 
Pričakovane frakvence 158,0 82,0 240,0

 
Tabela 28: Izračun vrednosti X² (popravljeni X² ) (spremenljivki »ali si dobil ŠOU mapo« in 

»ali si dobil ŠOU študentski priročnik«) 
 Vrednost Stopnje prostosti Stopnja značilnosti 

(2-stranska) 
Pearson Chi-Square 149,163² 1 ,000 
Continuity 
Correction¹ 

145,827 1 ,000 

Likelihood Ratio 175,014 1 ,000 
N veljavnih frekvenc 240   
¹Računano samo za 2 X 2 tabele. 
²0 celic nima pričakovane frekvence pod vrednostjo 5. Minimalna pričakovana frekvenca je 35,53.  
 
Na podlagi rezultatov razsikave (vzorčni podatki) zavrnem ničelno domnevo o enakosti 
dajanskih in teoretičnih frekvenc pri stopnji značilnosti α = 0,001 in sprejmem sklep, da 
obstaja odvisnost med razdeljevanjem ŠOU mape in ŠOU študentskega priročnika. 
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PRILOGA 8: GRAFIKA ŠOU MAP 
 

    
 

Prva stran ŠOU mape 1999                               Prva stran ŠOU mape 2000 
 

    
 

Prva stran ŠOU mape 2001                               Prva stran ŠOU mape 2002 
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PRILOGA 9: GRAFIKA PLATNICE (PRVA STRAN) ŠOU ŠTUDENTSKEGA 
PRIROČNIKA 

    
 

Prva stran ŠOU študentskega priročnika 1999   Prva stran ŠOU študentskega priročnika 2000 
 

    
 
Prva stran ŠOU študentskega priročnika 2001   Prva stran ŠOU študentskega priročnika 2002 
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PRILOGA 10: DOPIS ZUNANJIM OGLAŠEVALCEM 2002 
 
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani 
Kersnikova 4 
1000 Ljubljana 
tel. 01 43 80 200 
faks: 01 43 80 202 
 
ZUNANJI OGLAŠEVALCI 
 
Zadeva: Možnosti oglaševanja pri projektih BRUC MAPA in                     

ŠTUDENTSKI PRIROČNIK 
 
Pozdravljeni,  
 
ponujamo vam možnost sodelovanja pri dveh že utečenih projektih z nekaj letno tradicijo. To 
sta BRUC MAPA ter ŠTUDENTSKI PRIROČNIK. Spodaj navajamo kratek opis projektov 
ter cenik oglasnega prostora. 
 
1. ) BRUC MAPA 
Bruc mapa je vsakoletni projekt, namenjen novo vpisanim študentom, ki jim največ pomenijo 
in pomagajo prve informacije. Je mapa, katero dobi vsak študent in je brezplačna (naklada – 
okoli 40.000 izvodov, odvisno od števila študentov v prejšnjem študijskem letu). V mapo 
velikosti A4, katere oblika zagotavlja uporabnost za shranjevanje zapiskov oziroma 
študijskega gradiva, vključujemo podatke o študiju in obštudijskih dejavnosti za študente, 
prav tako pa tudi informacije posameznih oglaševalcev oziroma sponzorjev.  
 
1.) Mapa je za prejemnike brezplačna. 
2.) Dstribucija – v prvih dneh oktobra je mapa razdeljena vsem novo vpisanim študentom 
Univerze v Ljubljani. 
3.) Aktualnost – vsebovane informacije ostajajo aktualne vse študijsko leto, s čimer se 
uporabnost mape podaljšuje na vsaj deset mesecev. 
 
2.)BRUŠURA ŠTUDENTSKI PRIROČNIK 
Študentski priročnik je dragocen spremljevalec, ki z informacijami opremi študenta od vstopa 
na fakulteto do zaključka šolanja. V priročniku so informacije, ki jih študentje najbolj 
potrebujejo: kako do štipendije, iskanje namestitve v času študija, urejanje zdravstvenega 
zavarovanja, možnosti študija v tujini in še mnogo drugih koristnih informacij za 
kakovostnejše študentsko življenje. Naklada bo obsegala približno 40.000 izvodov, 
distribuiralo pa se ga bo čez celo študijsko leto (v oktobru mesecu predvsem na prodajnih 
mestih bonov, nato po fakultetah preko študentskih svetovalnic). 
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1.) Brošura je za prejemnike brezplačna. 
2.) Distribucije – čez celo študijsko leto. 
3.) Aktualnost – vsebovane informacije ostajajo aktualne vse študijsko leto.  
 
3.) CENIK OGLAŠEVALSKEGA PROSTORA 
 
1.) BRUC MAPA 
- znak na notranjem robu/zavihku mape: 75.000,00 SIT 
- A4 vložena (vaša) brošura/tiskovina v mapo: 120.000,00 SIT 
- A4 notranja stran: 350.000,00 SIT 
- A4 naslovnica (zadnja stran): 500.000,00 SIT 
- polovica leve notranje strani: 250.000,00 SIT 

 
2.) ŠTUDENTSKI PRIROČNIK 
- A5 notranja barvna zadnja stran: 200.000,00 SIT 
- A5 notranja barvna sprednja stran: 200.000,00 SIT 
- A5 črno-bela stran: 120.000,00 SIT 
- ½ A5 črno-bele strani: 70.000,00 SIT 
 

3.1.) DODATNA PONUDBA: 
- Če se odločite za dve tiskovini, je cena druge tiskovine 20 % nižja. 
 
Možne so tudi delne kompenzacije. 
Cene ne vsebujejo DDV. 
 
4.) ZA DODATNE INFORMACIJE LAHKO POKLIČETE: 
Philipp Schaffer       041/589-767 
Gorazd Belavič        041/603-884 
 
V prihodnjih dneh vas bomo poklicali. 
 
V upanju po uspešnem sodelovanju vas lepo pozdravljamo. 
 
 
 
 
 
 
V Ljubljani, julij 2002 
 

Marketing ekipa ŠOU v Ljubljani 
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PRILOGA 11: RAZPOREDITEV ZUNANJIH OGLAŠEVALCEV V ŠOU MAPI IN ŠOU 
ŠTUDENTSKEM PRIROČNIKU  
 
Tabela 29: Razporeditev in število zunanjih oglaševalcev v ŠOU mapi in ŠOU študentskem 

priročniku v obdobju 1999–2002 
 Leto 1999 2000 2001 2002 

A4 - 
Zunanji 
platnici 

Ne Ne Ne Ne 

A4 - Leva 
notranja 

Ne Ne Radio Antena 
(polovico strani) 

Radio Antena 
(cela stran) 

A4 - Desna 
notranja 

Ne Ne Ne Najdi.si 
(cela stran) 

Zgornji 
zavihek 

Verba (zunanji) 
Zavarovalnica 
Triglav 
(notranji) 

Ne Verba (zunanji) Ne 

Desni 
podolgovati 
zavihek 

DZS – Akta  
(1/2 zunanjega) 
Ljubljanska 
banka  
(1/2 zunanjega) 

DZS – Akta (1/3 
zunanjega) 
Collegium 
 (1/3 zunanjega) 
Ljubljanska 
banka  
(1/3 zunanjega) 

DZS – Akta (1/3 
zunanjega) 
Mobitel 
(1/3 zunanjega) 
Ljubljanska 
banka  
(1/3 zunanjega) 

Šolt 
(1/3 zunanjega) 
Kolosej (1/3 
zunanjega) 
 

ŠOU mapa 

Spodnji 
zavihek 

Foculus 
(zunanji) 

Ne Ne Verba 
(zunanji) 

 V mapo 
vložen 
promocijski 
material 
(število) 

0 3 3 5 

ŠOU 
študentski 
priročnik 

Število 
oglasov A5 

0 5 polovičnih in 
1 celostranski  

4 polovični in 
3 celostranski 

4 polovični in 
5 celostranskih 

Vir: Interni podatki ŠOU v Ljubljani, 2003. 
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PRILOGA 12: PRIHODKI OD OGLAŠEVALCEV (ŠOU MAPA IN ŠOU ŠTUDENTSKI 
PRIROČNIK) V LETU 2002 (v slovenskih tolarjih) 
 
OGLAŠEVANJE »ŠOU MAPA« 2002 
 
1. ZMT:  
- gornji zavihek  110.000 
2. ŠOLT:  
- 1/3 desnega zavihka  80.000 
3. KOLOSEJ: 
- 1/3 desnega zavihka  80.000 
- vlaganje  120.000 
4. VERBA: 
- spodnji zavihek  110.000 
- vlaganje  120.000   

            -        od tega 3 X tečaj v vrednosti 65.000 
5. NAJDI.SI: 
- sredina A4 študentove mape  300.000 
6. ANTENA 1:  
- leva A4 študentove mape  400.000  
- vlaganje  120.000 
7. NEVTRON: 
- vlaganje  120.000 
8. BERLITZ: 
- Vlaganje  120.000 

 
OGLAŠEVANJE »ŠOU ŠTUDENTSKI PRIROČNIK« 2002 
 
1. ZMT:  
- prva notranja stran v priročniku  175.000 – 15 % 
2. ŠOLT:  
- ½ ČB strani v priročniku  75.000 – 15 % 
3. KOLOSEJ: 
- ½ ČB strani v priročniku  75.000 – 15 % 
4. VERBA: 
-        1 ČB notranja stran  100.000 – 15 %  
-        od tega 3 X tečaj v vrednosti 65.000 
5. NAJDI.SI: 
- zadnja platnica priročnika  175.000 
6. ANTENA 1:  
- 1 ČB stran  100.000 – 15%  
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7. ERAZEM: 
- 1 ČB stran v priročniku  100.000 
8. VESUV: 
- ½ ČB strani v priročniku  75.000 
9. NEVTRON: 
- 1 ČB stran v priročniku  200.000 
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PRILOGA 13: MOŽNOST PROMOCIJE V OKVIRU ŠOU V LJUBLJANI V LETU 2003 
 
VEČJI PROJEKTI 
To so projekti, ki se izvajajo vsako leto (od maja do decembra), ki jim je namenjen 
sorazmerno visok proračun in ki imajo velik doseg pri ciljni populaciji.  
 
a) MESEC ŠPORTA IN TURIZMA 
Obdobje izvajanja: celoten mesec maj. 
Organizator: resor za obštudijske dejavnosti ŠOU, zavod ŠOU Šport in zavod ZMT 
Opis: povečanje dejavnosti na področju športa in turizma, natančnejši opisi pri programih 
zavodov ŠOU šport in ZMT. 
Podprojekt: MAJSKE IGRE (v sodelovanju s Svetom stanovalcev študentskega naselja 
Rožna dolina) – v naselju Rožna dolina se na prostem izvedejo različna športna tekmovanja, 
ki trajajo 1 teden. Ob tem potekajo še spremljajoče prireditve (otvoritev, zaključek) s koncerti 
znanih slovenskih glasbenikov in skupin, skeči, nastopi itd. 
Doseg: največji obisk je na zaključni prireditvi, ocenjen je na 2.500 obiskovalcev/gledalcev. 
Možnosti promocije: oglaševanje na prireditvi (transparenti, lastni letaki, možnost izvajanja 
lastne nagradne igre). Po dogovoru je možno pokroviteljstvo določenih športnih dogodkov (na 
primer turnir v nogometu ali košarki). 
 
b) ŠKISOVA TRŽNICA 
Obdobje izvajanja: 7. maj, celodnevna aktivnost. 
Organizator: Zveza študentskih klubov Slovenije (ŠKIS), ŠOU v Ljubljani je generalni 
pokrovitelj. 
Opis: vsako leto nastaja pod generalnim pokroviteljstvom ŠOU v Ljubljani in mladim 
ponuja pestro paleto dejavnosti. Študentski klubi na zanimiv način predstavljajo slovenske 
regije in njihove značilnosti, tokratna osrednja tema bo morsko valovanje v poletju. ŠOU v 
Ljubljani bo skupaj s svojimi zavodi (ZMT, ŠOU ŠPORT, K6/4 itd.) pričaral prijetno poletno 
vzdušje plaže. Prvotni namen je druženje in zabava ob različnih aktivnostih (tekmovanja med 
klubi, body painting, nagradne igre, koncert z različnimi slovenskimi glasbenimi skupinami 
itd.). 
Prostor in način izvajanja: letno telovadišče Ilirija, park Tivoli. Vstop bo prost. Razdelitev 
prostora na stojnice, šotore, oglasne prostore, veliki oder. Vsak klub, organizacija oziroma 
pokrovitelj, ki se želi na prireditvi predstaviti, zavzame določen prostor, kjer izvaja svoje 
dejavnosti (po dogovoru). 
Doseg: organizatorjeva ocena lanskega obiska: 15.000 ljudi. 
Možnosti promocije: po dogovoru je možna promocija našega pokrovitelja v sklopu našega 
zakupljenega prostora. 
Prostor za oglaševanje na sami prireditvi (letaki, transparenti, hostese, možnost izvajanja 
nagradnih iger, predstavitev na glavnem odru), 
kakor tudi v brošuri (5.000 brošur s kratkimi zabavnimi vsebinami: A5 – enkraten pregib      
2-barven tisk + 20.000 brošur v tiskanem informatorju ŠOU v Ljubljani). 
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Promocija ŠOU v Ljubljani na prireditvi: v središču dogajanja bomo v obliki ŠOU PLAŽE 
(ŠOU, ŠOVZ, Študentski servis) v poletno sproščenem duhu zabavali udeležence in jih 
seznanjali s projekti, aktivnostmi ŠOU (oder, glasba itd.) 
Podprojekt: ŠPORTNA TRŽNICA v organizaciji zavoda ŠOU Šport. 
Letošnja ŠKISOVA TRŽNICA bo razigrano športno obarvana. Čez dan boste študentje lahko 
sodelovali v brezplačnih športno rekreativnih delavnicah, kjer se boste teoretično in praktično 
spoznavali z osnovami manj znanih športov, se pri tem družili in predvsem zelo zabavali 
(delavnica plezanja na balvanu, delavnica boksa, delavnica vrvne tehnike, delavnica masaže, 
zabavna tekmovanja v košarki in odbojki). 
 
c) ROCK OTOČEC 
Obdobje izvajanja: sredina julija. 
Organizator: Zavod K6/4 kultura. 
Opis: 2-dnevni festival na odprtem, taborjenje, več odrov z različnimi zvrstmi glasbe, nastopi 
številnih znanih slovenskih in tujih glasbenikov in skupin, stojnice s prehrano in pijačo, blatne 
'kopeli' itd. Je največji glasbeni festival v tem delu Evrope. 
Prostor in način izvajanja: Otočec pri Novem Mestu, vstop z nakupom karte.  
Doseg: 10.000 obiskovalcev. 
Možnosti promocije: oglaševanje na tiskovinah (plakati, letaki, brošure, vstopnice) in 
oglaševanje na prireditvi (transparenti, lastni letaki itd.). 
 
č) BRUCOVANJE 2003 
Obdobje izvajanja: konec oktobra, celovečerna prireditev. 
Organizator: Zavod K6/4 kultura. 
Opis: študentska zabava, brucovanje, namenjeno vsem brucem Univerze v Ljubljani in 
drugim študentom. Poleg koncertov različnih glasbenikov in skupin na več odrih bo izveden 
zabavni program z nagradnimi in tekmovalnimi igrami, profesionalno vodenje, več stojnic z 
okrepčili itd. 
Prostor in način izvajanja: Gospodarsko razstavišče, več hal, različni odri, vstop s karto 
Doseg: predviden obisk je 5.000 obiskovalcev. 
Možnosti promocije: oglaševanje na tiskovinah (plakati, letaki, brošure, vstopnice) in 
oglaševanje na prireditvi (transparenti, lastni letaki, možnost izvajanja lastne nagradne igre, 
hostese itd.). 
 
d) ŠTUDENTSKA ARENA 
Obdobje izvajanja: sredina oktobra, 3-dnevna prireditev. 
Organizator: Mladinsko društvo Afna, ŠOU v Ljubljani je generalni pokrovitelj. 
Opis: Študentska arena je največja izobraževalno-sejemska prireditev za mlade v Sloveniji. S 
prireditvijo želijo organizatorji doseči večje zanimanje, urejenost ter pestrost življenja mladih, 
vzpostaviti mednarodne povezave, odpreti dialog med univerzo in študenti ter drugimi 
skupinami, tudi s podjetji. 
Prostor in način izvajanja: predvidoma šotorska struktura na Kardeljevi ploščadi (fakultetno 
središče). 



27

Doseg: 21.000 obiskovalcev. 
Možnosti promocije: oglaševanje na tiskovinah (plakati, letaki, brošure, vstopnice) in 
oglaševanje na prireditvi z najemom stojnice, s čimer se lahko izvede obširnejša 
samopredstavitev (transparenti, lastni letaki, možnost izvajanja lastne nagradne igre, natečaja, 
hostese itd.). 
 
e) MESEC SOCIALE IN ZDRAVSTVA 
Obdobje izvajanja: celotni mesec november. 
Organizator: ŠOU v Ljubljani, resor za socialo in zdravstvo. 
Opis: različne dejavnosti, namenjene izboljševanju študentskega standarda v Sloveniji. 
Natančen program bo znan v začetku jeseni. 
Prostor in način izvajanja: različne lokacije v Ljubljani. 
Doseg: načrtovan doseg medijsko odmevnih delov projekta je 25 % populacije študentov 
Univerze v Ljubljani. 
Možnosti promocije: oglaševanje na tiskovinah (plakati, letaki, brošure). Izvajanje lastne 
akcije znotraj projekta (na primer pokroviteljstvo dobrodelne prireditve itd.). Možno 
pokroviteljstvo celega meseca, pri čemer za promocijo pokrovitelja skrbi služba za stike z 
javnostmi (PR). 
 
f)  REVIJA ŠTUDENTSKI STATUS 
Obdobje izvajanja: izide enkrat mesečno, vsak mesec. 
Opis: študentska revija, ki pokriva vse aktualne teme in področja, ki se dotikajo študenta. 
Posredno je namenjena promociji ŠOU družine oziroma gradnji njenega ugleda med študenti, 
saj s članki pokriva tudi in predvsem dejavnosti ŠOU družine. 
Prostor in način izvajanja: brezplačna distribucija po vseh visokošolskih zavodih UL, 
študentskih naseljih in info točkah družine ŠOU. 
Doseg:  v nakladi je 10.000 izvodov, vsak mesec se vsi razdelijo med študente. 
Možnosti promocije: uporaba oglasnega prostora v pokroviteljeve promocijske namene, 
možna uporaba PR tehnik z objavo pokrovitelju naklonjenih člankov. 
 
g) CELOLETNI PROJEKTI, KI JIH IZVAJA INFORMACIJSKA PISARNA 
 
• INFORMATOR 
Obdobje izvajanja: enkrat mesečno, vsak mesec. 
Opis: zgibanka – napovednik projektov, dejavnosti, dogodkov ipd., ki jih ŠOU DRUŽINA 
izvaja v časovnem obdobju enega meseca. 
Prostor in način izvajanja: distribucija po vseh visokošolskih zavodih UL, študentskih 
naseljih in info točkah družine ŠOU. Načrtovana je razširitev distribucije. 
Doseg:  v nakladi je 20.000 izvodov, vsak mesec se vsi razdelijo med študente. 
Možnosti promocije: tisk lastnega oglasa/logotipa, možnost pokroviteljstva nagradnih iger. 
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• E-INFORMATOR 
Obdobje izvajanja: enkrat tedensko, vsak teden. 
Opis: obvestilo preko elektronske pošte, podobne informacije kot v tiskanem informatorju. 
Prostor in način izvajanja: enkrat tedensko je sporočilo preko elektronske pošte poslano 
vsem naročnikom (baza). 
Doseg: trenutno ima elektronski informator 2.000 naročnikov. Pripravljajo se metode 
povečanja naročniške baze z uvajanjem komercialnih sporočil in izvajanjem nagradnih iger 
preko interneta. 
Možnosti promocije: odstop prostora za objavo lastnega sporočila. 
 
• INTERNETNA STRAN 
Obdobje izvajanja: neprekinjeno, ves čas. 
Opis: predstavitveno-informativna spletna stran ŠOU v Ljubljani, na kateri se predstavijo vsi 
resorji, vsi zavodi itd. Je vir iskanih informacij za študente (študij v tujini, cenik študentskih 
bonov, študentska svetovalnica itd.). 
Prostor in način izvajanja: www.sou.uni-lj.si, stran je osvežena dnevno. 
Doseg:  povprečna mesečna obiskanost: 6.123 obiskov. 
Možnosti promocije: Odstop prostora za objavo lastnega elektronskega oglasa (banner) ali 
povezave na lastno spletno stran, možnost pokroviteljstva nagradnih iger. 
 
• PLAKATIRANJE 
Obdobje izvajanja: trikrat tedensko. 
Opis: distribucija plakatov družine ŠOU na pripadajoče oglasne table. 
Prostor in način izvajanja: plakaterska služba izvede lepljenje po naročilu, in sicer 3-krat 
tedensko, preverja stanje na plakaterskih mestih. 
Doseg: skupno ima ŠOU v Ljubljani 110 plakatnih mest, povprečne površine 3 m². 
Možnosti promocije: odstop oglasnega prostora promocijskemu materialu pokrovitelja, tisk 
pokroviteljevega logotipa na vsaki tiskovini, distribuirani na enega od oglasnih prostorov 
ŠOU družine. 
 
h) PROJEKT KISS 
Obdobje izvajanja: stalno. 
Opis: KISS ponuja brezplačni internet za študente preko telefonske številke 0889 32520. 
Plačilo impulzov Telekomu preko te številke znaša samo 1,25 SIT na minuto (75 SIT na uro) 
v času nižje in dvakrat toliko v času višje tarife. Trenutno je to najcenejše na tržišču. V 
primerjavi z ostalimi ponudniki se ne zaračunava mesečne naročnine in število ur porabe 
interneta. V ponudbo sta vključena še elektronski poštni predal in brezplačen prostor na 
strežniku za lastno internetno stran. 
Prostor in način izvajanja: preko strežnika Kiss (Arnes), baza na ŠOU v Ljubljani. 
Doseg:  skupno ima KISS preko 6.000 uporabnikov in povprečno mesečno obiskanostjo: 
70.000 obiskov. 

http://www.sou.uni-lj.si/
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Možnosti promocije:  KISSKO CD, ki ga dobijo vsi novi uporabniki (1.500–2.000 v mesecih 
oktober, november in december) – po dogovoru je možna uporaba oglasnega prostora na 
zgoščenki. Tiskovine, namenjene predstavitvi projekta ob vpisih študentov v novo študijsko 
leto, brošura, namenjena predstavitvi na Študentski Areni. Za pokrovitelja je možen tisk 
lastnega oglasa/logotipa. Odstop prostora za objavo lastnega elektronskega oglasa na 
http://www.kiss.si/ ali povezave na lastno spletno stran, možnost pokroviteljstva nagradnih 
iger. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kiss.si/
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PRILOGA 14: RAZISKAVA DECEMBER 2002 – AIDS 
 
ANALIZA REZULTATOV   
1. NAMEN  
Namen raziskave Aids 2003 in Študent 2003 – november je bil ugotoviti pozicioniranje 
revije Študent med študentskimi tiskanimi mediji.  
Anketiranje je potekalo 1. in 2. decembra 2003 v Ljubljani, in sicer na spodaj naštetih 
lokacijah.  
 
Nedelja, 1.12.: 

• Prešernov trg (10.00 do 17.00) 
• Kongresni trg (10.00 do 17.00) 
• železniška postaja v Ljubljani (18.00 do 23.00) 
• študentski dom Bežigrad (18.00 do 22.00) 
• študentski dom Rožna dolina (18.00 do 22.00) 
• študentski dom Mestni log (18.00 do 22.00) 
• CITY PARK (10.00 do 20.00)  

Ponedeljek, 2.12.:  
• Prešernov trg (10.00 do 19.00) 
• Kongresni trg (10.00 do 19.00) 
• CITY PARK (10.00 do 20.00) 
• stojnice na skoraj vseh fakultetah (10.00 do 15.00) 

2. DEMOGRAFIJA 
n – 811  
Raziskavo smo izvedli na vzorcu 811 oseb. 63 odstotkov anketiranih je bilo ženskega spola, 
37 odstotkov pa moškega.  
Slika 1: Spol anketirancev 

 
Povprečna starost anketiranih je bila 18,9 let. Število dijakov in študentov, ki so sodelovali pri 
raziskavi, je bilo v večini, in sicer 90 %.  Pri tem je delež dijakov, ki so sodelovali v 
raziskavi, enak deležu študentov.  
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n - 811
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37%

moški
ženske
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Slika 2: Izobrazbena struktura anketirancev 

 
3. POZICIONIRANJE REVIJE ŠTUDENT  
 
3.1.  Poznavanje revij 
Prepoznavanje študentskih revij na slovenskem trgu, so anketiranci izvajali glede na priklic. 
Največjo prepoznavnost je dosegla revija Študent s 64 odstotki. 
3.2  Branost revije 
Slika 3: Branost revij  

54 % anketirancev bere revijo Študent, sledijo ji ostale revije, in sicer Šou informator z 22 %, 
Zofa s 7 %, Legebitra z 2 %. 
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3.3. Naročniki 
 
Slika 4: Delež naročnikov posameznih revij 
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de na raziskave deleža naročnikov na posamezne revije je 10 % anketirancev naročnikov 
evijo Študent. 
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