1

FINANČNI NAČRT
ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI
ZA LETO 2009,
ki ga je Študentski svet Univerze v Ljubljani sprejel na seji dne 14. 1. 2009 in ga pošilja
Upravnemu odboru Univerze v Ljubljani v potrditev

Sredstva 2008 so bila 72.723,84 €,
za leto 2009 torej predvidevamo najmanj 72.723,84 €
od tega je 60% ali 43.634,30 € za študentske svete članic
in 40% ali 29.089,54 € za ŠSUL.
Finančni načrt (tako študenstkega sveta univerze kot študentskih svetov članic) mora
biti v skladu z razdelitvijo ministrstva in zaradi vključitve v finančni plan UL razdeljen
na naslednje postavke:
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OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST
Interesne dejavnosti študentov
Tekmovanje študentov in sodelovanje na natečajih
Ekskurzije in strokovni ogledi
Okrogle mize in predavanja
Raziskovalne naloge in publikacije
Drugo

Finančni načrt za leto 2009 prav tako vsebuje samo sredstva ministrstva za to leto.
Prenos neporabljenih sredstev iz leta 2008 mora biti razdeljen posebej.
Kolegij predsednika je na svojih sejah skladno s Pravilnikom o finančnem poslovanju
ŠS UL oblikoval predlog Finančnega načrta ŠS UL za leto 2009 in ga predlaga ŠSUL
v potrditev.
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OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST
Interesne dejavnosti študentov
Tekmovanje študentov in sodelovanje na natečajih
Ekskurzije in strokovni ogledi
Okrogle mize in predavanja
Raziskovalne naloge in publikacije
Drugo

29.089,54 €
0€
16.000,00 €
2.600,00 €
2.000,00 €
8.489,54 €
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2a) Tekmovanje študentov in sodelovanje na natečajih
Po našem mnenju nobena od načrtovanih aktivnosti ŠSUL ne spada v to kategorijo.
2b) Ekskurzije in strokovni ogledi
1. Delovni vikend
Delovni vikend ŠSUL je postal že tradicionalen projekt, ki ga izvajamo v
sodelovanju s Študentsko organizacijo. Prav bi bilo, da se tradicija nadaljuje v
duhu spoznavanja, sodelovanja in izobraževanja. Delovni vikend bo vsebinsko
usmerjen na aktualno temo. Za stroške nastanitve predvidevamo 30 € na
člana, komercialna cena prevoza je približno 1 € / km, ker pa lokacija še ni
znana, je težko predvideti točen znesek, zato je 400 € približna ocena.
Stroški
Nastanitev (2 x 40 nočitev)

2.400,00 €

Prevoz (najem avtobusa)

400,00 €

Ostali stroški

500,00 €

Skupaj

3.300,00 €

2. Družabna srečanja članov ŠSUL
Prav je, da se člani srečamo kdaj tudi v sproščenem vzdušju ter se tako tudi
bolje spoznamo. Načrt je, da bi se vsaj enkrat športno udejstvovali in vsaj
enkrat udeležili kulturne prireditve.
Stroški
Športna prireditev

700,00 €

Kulturna prireditev

400,00 €

Skupaj
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1100,00 €
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3. Izobraževanje ter povezovanje
Ključnega pomena za uspešno delo je redno udeleževanje izobraževanj in
drugih dogodkov, saj je to pomemben vir informacij, predvsem v smislu
izmenjave le teh, vpogled na sistem in način študija po ostalih univerzah,
primerjava študentskega življenja in širi razgledanost. ŠSUL bo poslal svoje
člane na posvetovanja, izmenjavo mnenj in izkušenj na različne okrogle mize
in konference, ki se navezujejo na aktualno študentsko dogajanje. Katerih
aktivnosti se bodo naši člani udeležili, se bo ŠS UL odločal preko leta na
podlagi vabil, ki jih bomo prejeli tako iz tujine kot domačih organizacij.
Udeležencem se bodo pokrili stroški akontacije, prevoza in nastanitve. Točen
znesek je težko predvidljiv, predvidevamo približno 11.600,00 €.
Stroški
Prevoz

6.000,00 €

Ostali stroški

5.600,00 €

Skupaj

11.600,00 €

2c) Okrogle mize in predavanja
1. Okrogle mize
Načrtujemo okrogle mize na aktualne študentske teme. Tema bo tako
določena glede na trenutno stanje visokošolskega prostora. Potrebno bo
natisniti vabila, po potrebi najeti prostor in še kaj. Možna je tudi soorganizacija
okrogle mize s Študentsko organizacijo UL (ŠOU).
Stroški
Tisk

400,00 €

Ostali stroški

800,00 €

Skupaj

1200,00 €

2. Predavanja
Vzpostavi se delovna skupina, ki bi po članicah speljala delavnice na temo
zaposlovanja določenih profilov. Najboje je, da se poveže z Kariernim centrom
UL s katerim lahko nato skupaj organizirajo okroglo mizo.
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Cilj je čimbolj konkretno predstaviti zaposlitvene možnosti, razmere in potrebe
na trgu, plače, možnost zaposlitve v tujini; udeležence se pouči o pisanju
življenjepisa, prošnje…
Stroški
Tisk

200,00 €

Ostali stroški

400,00 €

Skupaj

600,00 €

3. Varstvo pravic študentov
Veliko težavo predstavlja neosveščenost študentov o njihovih lastnih pravicah
in prav tako dolžnostih ter nepripravljenost ukrepanja ob nepravilnostih. Velik
korak lahko naredimo že z izobraževanjem, tako članov ŠSUL, kot informiranje
vseh študentov. Pripravili bi knjižico študentskih pravic in dolžnosti, ki bi jo
lahko vsako leto znova ponatisnili. K sodelovanju bi povabili tudi Študentsko
organizacijo UL. Smiselno pa bilo tudi, če bi razmislili o tem, da bi skupaj s
ŠOU Lj pripravili stvar ali pa bolj aktivno pristopili k stvarem, ki jih oni že
pripravljajo npr. Študentski kažipot. Na ta način bomo pripomogli k uveljavitvi
oz. držanju enotnih pravil na vseh članicah univerze.
Stroški
Priprava gradiva

500,00 €

Ostali stroški

300,00 €

Skupaj

800,00 €

2č) Raziskovalne naloge in publikacije
1. Dan Študentskih svetov
Dan študentskih svetov bi omogočil tako predstavitev članov študentskih
svetov in njihovega delovanja kot tudi obveščanje študentov. Na ta dan bi vsak
študentski svet postavil svojo info-točko v avli članice, na kateri bi delil svoj
material in odgovarjal na vprašanja študentov.
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Kot predstavitveni material bi delili tudi zloženke, blokce in svinčnike ter drugo
informativno gradivo, ki bi ga pripravil ŠSUL. S tem bi pripomogli tudi k
promociji Študentskega sveta Univerze v Ljubljani.

Stroški
Priprava gradiva za dan ŠS
Ostali stroški
Skupaj

1.500,00 €
500,00 €
2.000,00 €

2d) Drugo
1. Promocija
Promocijski material kot so svinčniki, blokci, mape, zloženke ipd. pripomorejo
k prepoznavnosti študentskega sveta in univerze tako doma kot v tujini ter h
krepitvi pripadnosti študentov univerzi. ŠSUL je v lanskem letu odprl knjigo
zaupanja namenjeno pohvalam, pripombam in pritožbam študentov na vse,
kar se nanaša na Univerzo v Ljubljani in njene članice. Vredno bi bilo razmisliti
o možnostih postavitve knjige zaupanja v avli univerze in na posameznih
članicah z enakim namenom. ŠSUL bo podprl izobraževalno-sejemsko
prireditev za mlade, s čimer se bo poskušal približati celotni študentski
populaciji. Ker pa mora finančni plan ŠSUL ustrezati točni vsoti, ki jo dobimo
od ministrstva, navajamo znesek 5.789,54 €.
Stroški
Predstavitev, priprava gradiva
Ostali stroški
Skupaj

4789,54 €
1000 €
5789,54 €

2. Internetna stran
V današnjem e-svetu je nadvse potrebno, da se predstavimo tudi na
svetovnem medmrežju, zato je nadvse pomembno, da imamo ažurno spletno
stran, kjer so na voljo vse informacije.
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Stroški
Administrator – honorar

200,00 €

Skupaj

200,00 €

3. Tutorstvo (medgeneracijska in študijska pomoč študentom)
Za pomoč študentskim svetom članic pri uvajanju tutorskega sistema, bo
ŠSUL letos namenil nekaj sredstev za pomoč pri izvajanju tutorstva
študentskim svetom članic, ki bodo prikazali, da so aktivno pripomogli pri
izvedbi tega projekta.
Stroški
Razdelitev sredstev

2500,00 €

Skupaj

2500,00 €

PREDLOG RAZDELITVE NEPORABLJENIH SREDSTEV
ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI
IZ ŠTUDIJSKEGA LETA 2007/2008
Kolegij predsednika je na svojih sejah oblikoval predlog Razdelitve neporabljenih
sredstev iz leta 2008 in ga predlaga ŠSUL v potrditev. Predlog je oblikovan glede na
stanje dne 15.12.2008. Študentski svet na ta dan ni imel nobenih finančnih
obveznosti.
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OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST
Interesne dejavnosti študentov
Tekmovanje študentov in sodelovanje na natečajih
Ekskurzije in strokovni ogledi
Okrogle mize in predavanja
Raziskovalne naloge in publikacije
Drugo

9.100,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
9.100,00 €
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1. Razpis 2008 - 2d) Drugo
ŠSUL je v lanskem letu izvedel razpis v vrednosti 17.000,00 € za projekte
študentskih svetov članic. Pokazalo se je, da je na razpis prispelo ogromno projektov,
zato predlagamo, da se letos ponovno razpiše razpis za projekte študentskih svetov
članic, ki se bodo izvajali v študijskem letu 2008/2009. Pogoje in navodila bomo
definirali na eni od naslednjih sej.
V prejšnjem letu/mandatu je bila višina namenjenih sredstev (17.000 EUR), posledica
tega, da večina ŠS članic po razdelitvi projekta ni oddala poročil oziroma projekta
niso izpeljale. V letu 2008 pa so skoraj vse članice izpeljale svoje projekte in
pravočasno poslale poročila, tako da smo razdelili skoraj vseh 17.000 EUR
predvidenih za razpis, posledično so se letos predvidena sredstva zmanjšala na
9.100 EUR. ŠS UL bo tako tudi letos več kot četrtino sredstev, (s katerimi razpolaga
glede na trenutno finančno stanje) oziroma tretjino sredstev, ki so mu letno
namenjena z MVZT namenil projektom ŠS članic.
Letošnji znesek je torej normalna višina zneska, ki ga ŠS UL v okviru svojega
proračuna nameni kot pomoč pri projektih ŠS članic.
Stroški
Razpisana sredstva

9.100,00 €

Skupaj

9.100,00 €

Ljubljana, 14.1. 2009

Predsednik ŠS UL
Nejc Brezovar
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