FINANČNI NAČRT
ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI
ZA LETO 2010
sprejet na seji Študentskega sveta Univerze v Ljubljani, 16. 12. 2009 in na seji
Upravnega odbora Univerze v Ljubljani 11. 2. 2010

Za leto 2010 je predvideno 72.723,84 €,
od tega je 60% ali 43.634,30 € za študentske svete članic in 40% ali 29.089,54 € za
ŠSUL. Poraba ŠSUL v lanskem letu je bila 18.548,12 €. Iz tega sledi, da se v leto 2010
prenese dodatnih 10.541,42 €.
Predvidena skupna sredstva ŠSUL za leto 2010 so tako najmanj 39.630,96 €.
Finančni načrt (tako Študentskega 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 2010 vsebuje samo sredstva ministrstva za to leto. Prenos
neporabljenih sredstev iz leta 2009 mora biti razdeljen posebej.

II
2
2a
2b
2c
2č
2d

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€
17.000,00 €
1.400,00 €
1.500,00 €
9.189,54 €
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2a) Tekmovanja 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 ţe tradicionalen projekt, ki ga izvajamo v sodelovanju
s Študentsko organizacijo. Prav bi bilo, da se tradicija nadaljuje v duhu spoznavanja,
sodelovanja in izobraţevanja. Delovni vikend bo vsebinsko usmerjen na aktualno
temo. Za stroške nastanitve predvidevamo 40 € na člana, komercialna cena prevoza
je pribliţno 1 € / km, ker pa lokacija še ni znana, je teţko predvideti točen znesek za
nastanitev, zato je 600 € pribliţna ocena.
Stroški
Nastanitev (2 x 40 nočitev)
Prevoz (najem avtobusa)
Ostali stroški
Skupaj

3.200,00 €
600,00 €
500,00 €
4.300,00 €

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 udeleţili
kulturne prireditve.
Stroški
Športna prireditev
Kulturna prireditev
Skupaj

700,00 €
400,00 €
1100,00 €

3. Izobraževanje ter povezovanje
Ključnega pomena za uspešno delo je redno udeleţevanje izobraţevanj in drugih
dogodkov. Ti so pomemben vir informacij, predvsem v smislu izmenjave le teh,
vpogleda v sistem in način študija po ostalih univerzah, primerjave študentskega
ţivljenja in širše razgledanosti. ŠSUL bo poslal svetnike 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 udeleţili, se bo
ŠS UL odločal preko leta na podlagi vabil, ki jih bomo prejeli tako iz tujine kot od
domačih organizacij. Udeleţencem se bodo pokrili stroški akontacije, prevoza in
nastanitve. Točen znesek je teţko predvidljiv, predvidevamo pribliţno 11.600,00 €.
Stroški
Prevoz
Ostali stroški
Skupaj

6.000,00 €
5.600,00 €
11.600,00 €
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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. Moţna je tudi soorganizacija okrogle mize s Študentsko
organizacijo UL (ŠOU).
Stroški
Tisk
Ostali stroški
Skupaj

200,00 €
600,00 €
800,00 €

2. Predavanja
Glede na potrebe in aktualno problematiko, s katero se bo srečeval ŠS UL v
naslednjem letu in na predlog delovne skupine s tega področja, se bo organiziralo
vsaj eno predavanje, ki bo namenjeno predvsem študentom. Najbolje bo, da se
poveţemo z organizacijami, ki na področju interesa ţe delujejo in skupaj pripravimo
zanimiv dogodek. Te organizacije vključujejo Karierni center UL, Študentsko
organizacijo in druge. Cilj je čim bolj konkretno predstaviti probleme, moţnosti,
razmere, potrebe in rešitve na določenem področju.
Stroški
Tisk
Ostali stroški
Skupaj

200,00 €
400,00 €
600,00 €

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. Kot predstavitveni material bi delili tudi zloţenke, blokce in
svinčnike, ter drugo informativno gradivo, ki ga bo pripravil ŠSUL. S tem bi pripomogli
tudi k promociji Študentskega sveta Univerze v Ljubljani.
Stroški
Priprava gradiva za dan ŠS
Ostali stroški
Skupaj

1.000,00 €
500,00 €
1.500,00 €
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2d) Drugo
1. Promocija
Promocijski material kot so svinčniki, blokci, mape, zloţenke ipd. pripomorejo k
prepoznavnosti Študentskega sveta in Univerze tako doma kot v tujini, ter h krepitvi
pripadnosti študentov Univerzi. Vredno bi bilo razmisliti o moţnostih postavitve knjige
zaupanja v avli Univerze in na posameznih članicah in pa njene elektronske oblike na
spletu. ŠSUL bo podprl izobraţevalno-sejemsko prireditev za mlade, s čimer se bo
poskušal pribliţati celotni študentski populaciji. Ker pa mora finančni plan ŠSUL
ustrezati točni vsoti, ki jo dobimo od ministrstva, navajamo znesek 6139,54 €.
Stroški
Predstavitev, priprava gradiva
Ostali stroški
Skupaj

5130,96 €
1000 €
6139,54 €

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

2700,00 €
2700,00 €

3. Ureditev pravilnikov o volitvah v ŠS članic
Za ureditev pravilnikov predlagamo oblikovanje delovne skupine, ki bo za to
dejavnost skrbela, poročala in podala predlog za izboljšanje stanja.
Stroški
Stroški
Skupaj

0,00 €
0,00 €

4. Ureditev arhiva ŠS UL
Z vidika kontinuitete dobrega, kakovostnega in učinkovitega delovanja ŠSUL je
potrebno imeti urejen in dobro voden arhiv, ki nudi pomoč in potrebne informacije
aktualnemu vodstvu ŠSUL. V arhivu morajo biti zbrani vsi dokumenti, zapisniki sej
ŠSUL, senata, predsednikovega kolegija in delovnih komisij Univerze v Ljubljani, ter
zapisniki konstitutivnih sej ŠS članic in relevantni akti ŠS članic (poslovniki za delo in
pravilniki o volitvah). Ureditev arhiva bo opravil kolegij predsednika ŠS UL.
Stroški
Stroški za material
Skupaj

50,00 €
50,00 €
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5. Sodelovanje s Študentskimi sveti ostalih Univerz
Sodelovanje z ŠS Univerz v Mariboru in na primorskem, ter vključitev Študentskih
svetov v okvir rektorske konference je ena od prioritet. Ocena potrebovanih sredstev
je zelo groba, vendar se pričakuje kar nekaj poti tako v Maribor, kot tudi v Koper.
Stroški
Potni stroški
Skupaj

300,00 €
300,00 €

6. Mnenje ŠS članic v postopkih habilitacije in pregled uresničevanja dolžnosti
in pravic pri študentskih anketah
Za ureditev postopka priprave mnenj in pregleda uresničevanja dolţnosti in pravic bi
se oblikovala delovna skupina na predlog ŠSUL.
Stroški
Stroški
Skupaj

0,00 €
0,00 €

7. Spremljanje implementacije bolonjske reforme
Za spremljanje bolonjske reforme in za predlog sprmemb bo v sodelovanju s člani
skrbel tudi kolegij predsednika ŠSUL.
Stroški
Stroški
Skupaj

0,00 €
0,00 €

8. Sodelovanje z vodstvi Univerze in članic UL
Sodelovanje bo potekalo v duhu prijateljstva in nekonfliktnosti, vendar vedno v
interesu ščitenja pravic študentov.
Stroški
Stroški
Skupaj

0,00 €
0,00 €

9. Prenova poslovnika ŠSUL
Nekateri deli poslovnika so zastareli oziroma nepotrebni, zato jih mora delovna
skupina, ki bo oblikovana, pregledati in predlagati spremembe. ŠSUL se bo s predlogi
seznanil in jih obravnaval na eni od svojih sej.
Stroški
Stroški
Skupaj

0,00 €
0,00 €
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PREDLOG RAZDELITVE NEPORABLJENIH SREDSTEV ŠTUDENTSKEGA SVETA
UNIVERZE V LJUBLJANI
IZ ŠTUDIJSKEGA LETA 2009
Glede na porabo v lanskem letu in finančno stanje, se v leto 2010 prenese 10.541,42 €
sredstev in se razdeli:
II
2
2a
2b
2c
2č
2d

OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST
Interesne dejavnosti študentov
Tekmovanje študentov in sodelovanje na natečajih
Ekskurzije in strokovni ogledi
Okrogle mize in predavanja
Raziskovalne naloge in publikacije
Drugo

10.541,42 €
0,00 €
0,00 €
600,00 €
0,00 €
9.941,42 €

2c) Okrogle mize in predavanja
1. Varstvo pravic študentov
Veliko teţavo predstavlja neosveščenost študentov o njihovih lastnih pravicah in prav
tako dolţnostih ter nepripravljenost ukrepanja ob nepravilnostih. Velik korak lahko
naredimo ţe z izobraţevanjem, tako članov ŠSUL, kot informiranjem vseh študentov.
Uredili bi knjiţico študentskih pravic in dolţnosti, ki bi jo lahko vsako leto znova
ponatisnili. K sodelovanju bi zaradi izkušenj na tem področju povabili tudi Študentsko
organizacijo UL. Hkrati je pametno sodelovati s ŠOU tudi pri njihovih obstoječih
projektih na istem področju, npr. Študentski kaţipot. Na ta način bomo pripomogli k
uveljavitvi enotnih pravil na vseh članicah Univerze, ter tako omogočili dvig standarda
varstva pravic.
Stroški
Priprava gradiva
Ostali stroški
Skupaj

300,00 €
300,00 €
600,00 €
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2d) Drugo
1. Razpis 2010
ŠSUL je v lanskem letu izvedel razpis v vrednosti 9.100,00 € za projekte študentskih
svetov članic. Pokazalo se je, da je na razpis prispelo kar nekaj projektov, zato
predlagamo, da se letos ponovno naredi razpis za projekte Študentskih svetov članic,
ki se bodo izvajali v študijskem letu 2009/2010. Pogoje in navodila bomo definirali na
eni od naslednjih sej.
ŠS UL bo tako tudi letos več kot 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
Skupaj

9.500,00 €
9.500,00 €

2. Internetna stran
V času, ko praktično vse informacije lahko dobimo na internetu, je nedopustno, da je
stran Študentskega sveta UL zastarela, slaba in nevzdrţevana. Stran bomo prenovili
tako, da bo lepa, pregledna in bo z nje moţno hitro in preprosto pridobiti vse
informacije o delovanju, sestavi in predvsem aktivnostih ŠSUL.
Stroški
Administrator – honorar
Skupaj

400,00 €
400,00 €

3. Zagotavljanje sklepčnosti
Za zagotavljanje sklepčnosti bo zadolţen kolegij predsednika ŠSUL,
predvsem pa tajnik ŠSUL.
Stroški
Telefonski stroški
Skupaj

Predsednik Študentskega sveta
Univerze v Ljubljani
Ţiga Krušič

41,42 €
41,42 €

Predsednik Upravnega odbora
Univerze v Ljubljani
prof. dr. Dušan Mramor

Ljubljana,11. 2. 2010
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