
PROJEKT: PODCAST ZGODBE S KAVČA  
Vsebina na soundcloudu: 
https://soundcloud.com/ur-bitenc/stanovanjska-problematika-mladih  
 
In naš Instagram, prek katerega stopamo v stik s poslušalci: 
https://www.instagram.com/zgodbeskavca/  
 

    
KRATKA PREDSTAVITEV PROJEKTA 
Skupina mladih in nadobudnih študentov novinarstva predstavlja nov in čisto svež medijski            
projekt - podcast Zgodbe s kavča. V vaša ušesa s pomočjo digitalne tehnologije prinašamo              
zgodbe, ki se tako ali drugače dotikajo prav vsakega pripadnika družbe. Pod lupo             
postavljamo raznovrstne težave družbe, pri tem pa v središče postavljamo posameznike, ki            
jih življenje še posebej postavlja pred najrazličnejše izzive. Želimo, da ob mnenju            
strokovnjakov v ospredje naših zgodb stopa človek s svojim glasom in unikatnostjo. Ker je              
zgodba enega, zgodba nas vseh. 

POSLANSTVO/VIZIJA PROJEKTA 
S tem projektom želimo opozarjati na širše družbene problematike, jih obravnavati iz širšega             
sistemskega vidika ter jih nato prepletati z osebnimi zgodbami ljudi. Naše zgodbe želimo             
poglobljeno predstaviti skozi oči “navadnega človeka” in na inovativen način postaviti           
ogledalo sodobni družbi. S svojim delom želimo svojemu občinstvu ponuditi širši pogled na             
obravnavane problematike in narediti prvi korak k zmanjšanju stigmatizacije marginaliziranih          
družbenih skupin. 

PREDSTAVITEV EKIPE – KDO SMO IN KAJ PRI PROJEKTU POČNEMO 
Ekipo sestavlja 5 mladih študentov novinarstva, ki ima oči vedno uprte v aktualno dogajanje              
v družbi. S svojim glasom vas ob poslušanju podcasta razvajata Manja in Jakob, Manca in               
Lara poskrbita, da zraven zgodbe posameznika dobite tudi verodostojne podatke in           
preverjene informacije, ki obravnavani družbeni problematiki daje okvirje, Urška pa s svojimi            
tehničnimi sposobnostmi poskrbi, da zgodbe s kavča vedno prejmete v za uho prijazni obliki.              
Celotna ekipa pa s skupnim sodelovanjem zagotavlja, da se rojevajo vedno nove ideje, da              
so obravnavane tematike raznolike, da imajo tudi posamezniki možnost spregovoriti pred           
mikrofonom in seveda da izpod našega peresa prejmete zgodbe, ki jih piše življenje. 

KOMU JE PROJEKT NAMENJEN 
Projekt je namenjen vsem, ki zaznavajo ali so v svojem vsakdanu pozorni na obravnavane              
družbene tematike/problematike in željo tudi sami prispevati k boljšemu svetu. Nagovarjamo           

https://soundcloud.com/ur-bitenc/stanovanjska-problematika-mladih
https://www.instagram.com/zgodbeskavca/


pa tudi radovedne poslušalce, ki si želijo razširiti svoja obzorja in so pripravljeni kakšno uro               
svojega časa nameniti za izboljšanje sveta. 
 
 
DISTRIBUCIJA 
Distribucija v prvi vrsti s pomočjo družbenih omrežij, kjer kot medij vlagamo sredstva v              
oglaševanje. Uporabniki z nami prvič stopajo v stik preko objav na družbenih omrežij, v              
nadaljevanju načrtujemo tudi distribucijo naših vsebin s pomočjo lastne spletne strani in YT             
kanala. Povezujemo se tudi z različnimi organizacijami, ki delujejo na področjih, ki se             
dotikajo zgodb, predstavljenih v našem mediju. Organizacije vključujemo v svoje zgodbe,           
predstavimo njihove dejavnosti, one enako storijo za nas ter tako preko svojih            
komunikacijskih kanalov promovirajo tudi naše vsebine. 

FINANCIRANJE 
Pridobivanje finančnih sredstev s pomočjo prostovoljnih prispevkov in zakupa premium          
vsebin, ki so uporabnikom na voljo v zameno za naročnino. Prav tako načrtujemo             
pridobivanje finančnih sredstev s pomočjo prodaje različnih izdelkov z našim logotipom (kot            
so na primer skodelice, šali, kape …). Pri tem določen odstotek namenimo dobrodelnim             
organizacijam, ki delujejo na področju tematik, ki jih v našem podcastu obravnavamo. 
 
KAJ SMO SE PRI NAČRTOVANJU PROJEKTA NAUČILI - TEŽAVE, REŠITVE, KAJ BI 
NASLEDNJIČ NAREDILI DRUGAČE 
Pri načrtovanju projekta smo se v prvi vrsti naučili, kako se takšnega projekta sploh lotiti in                
kakšni so koraki na poti do nastanka prve vsebine na novo ustvarjenega medija. Prav tako               
smo spoznali, kateri so možni načini distribucije, da naše vsebine dosežejo želena občinstva             
in s katerimi finančnimi modeli lahko zagotavljamo obstoj našega medija. Sprva smo            
največjo težavo oziroma izziv videli v tehnični izvedbi prve vsebine, saj noben izmed članov              
skupine še ni imel izkušnje z ustvarjanjem in snemanjem podcastov. S postopnimi koraki             
(poskusno snemanje, zvočna montaža tudi pri drugih fakultetnih predmetih) smo nato te            
težave premagovali in tako ustvarili prvo vsebino našega podcasta. Želeli bi si, da bi              
naslednjič, v kolikor bi bile razmere v povezavi z novim koronavirusom drugačne, podcast             
snemali “v živo” in bi ga izpeljali bolj kot pogovorno oddajo z izmenjavo različnih mnenj in                
vključevanjem relevantnih strokovnjakov. 


