
 

 
 
 
 

OBRAZLOŽITEV POSTAVK FINANČNEGA NAČRTA ŠOU V LJUBLJANI,  
KI SE NANAŠAJO NA ZAVOD  

SOCIALNI INKUBATOR ŠTUDENTSKI KAMPUS – SOCIALNO PODJETJE 2021 
 

 
 
Zavod Socialni inkubator Študentski kampus (v nadaljevanju Kampus) predstavlja najmlajši zavod ŠOU 
v Ljubljani, ki je nastal v letu 2015 z združitvijo zavodov Socialni Inkubator in Študentska menza. 
Združeni zavod na podlagi pogodbe s svojim ustanoviteljem  ŠOU v Ljubljani upravlja s Kampusom na 
Pivovarniški ulici 6 in Študentsko menzo Indeks na Kersnikovi ulici 6.  
 
Trenutno v okviru Kampusa deluje ŠOU v Ljubljani, Info točka, čitalnica, pisarna Kampusa in 
poslovalnica e-študentskega servisa, telovadnica, prostor za zagon študentskih podjetij  (start up-ov) 
ter picerija. V letu 2020 je bilo zaradi Covid-19 pandemije preklicano 80% načrtovanih dogodkov in 90% 
zunanjih najemov prostorov. Omeniti velja, da je večina  večjih prireditev ali tradicionalnih manjših 
dogodokov kot so Veliki koncert ob začetku študijskega leta, državno prvenstvo ulične košarke 3x3, 
številne predstave Impro lige in Stand upa, Študentsko martinovanje, Študentsko vinsko cesto, 
Dobrodelni teden, Prižig prazničnih lučk v Kampusu itd. odpadlo. Do meseca marca je Kampus glede 
najemov in prireditev deloval po načrtih po uvedbi prvih omejitev pa so se posledično začele odpovedi 
prireditev in najemov. V kolikor je bilo možno smo dogodke začeli izvajati preko spletnih platoform ali 
pa smo nudili prostore izvajalcem spletnih vsebin v okvirih vladnih odlokov in Nijz priporočil.  
 
Proračunska sredstva Študentskega Kampusa se delijo na dva sklopa, ki se za nemoteno delovanje med 
seboj pomembno dopolnjujeta. V prvem sklopu so sredstva namenjena  dogodkom, ki pokrivajo 
različna vsebinska področja, ki obsegajo glasbeni, kulturni, umetniški, športni in socialni program. V 
letih od začetka delovanja smo na Kampusu uspeli vzpostaviti široko paleto različnih dogodkov, ki 
zadovoljijo večino študentskih želja oziroma zahtev. Z izvajanjem različnih kulturnih in izobraževalnih 
programov  Kampus omogoča študentkam in študentom kvalitetne vsebine. Navkljub letošnji situaciji 
s pojavom bolezni Covid-19, želimo vseeno zadržati del programa. Glavne smernice izvajanje vsebin 
bodo temeljile na manjših skupinah ljudi (stand up, gledališke predstave) ali pa na prenosu vsebin na 
splet. Enako velja za glasbene prireditve, v primeru izvajanja, bodo izvedene v manjšem obsegu, v 
kolikor bodo razmere to seveda dovoljevale. Prav tako smo se prilagodili pri oddaji prostorov na način, 
da jih dajemo v uporabo izvajalcem spletnih vsebin saj so za to primerno opremeljene.  
 
Drugi sklop, ki opredeljuje infrastrukturo se neločljivo nanaša na prejšnji sklop. Za nemoteno in 
kvalitetno izvajanje različnih vsebin je zelo pomembna delujoča infrastruktura. Celotno območje 
Kampusa zajema približno 7500 kvadratnih metrov različih površin. Na območju Kampusa se nahaja 5 
objektov s pisarnami, predavalnicami, večnamenskimi prostori, čitalnicami itd. V uporabi so štiri 
manjše predavalnice (do 24 ljudi), dve veliki predavalnici (do 70 ljudi), večnamenski prostor (do 350 
ljudi), 3 skladiščni prostori, delavnica za projekt študentske formule ter društveni prostori ali co-
working space. Poleg vseh omenjenih prostorov je na območju Kampusa tudi večje število pisarn kjer 
imajo prostore različne organizacije, ki proizvajajo študentske vsebine. V preteklem letu smo začeli 
prilagajati računalniško infrastrukturo (računalniki, ozvočenje, računalniški programi, projektorji itd.) 
za čim bolj univerzalno in široko uporabo tovrstne opreme, saj imamo tako možnost nuditi izvajanja 
večih različnih vsebin. Možnost prilagoditve opreme in prostorov namreč omogoča različne tipe dela 
in izvajanja vsebin. S tem smo na Kampusu v lanskem letu pridobili nove uporabnike in partnerje za 
katere upamo, da bodo ostali naši partnerji tudi po koncu omejitvenih ukrepov. Infrastrukturna 
sredstva so namenjena tudi pokritju materialnih stroškov Kampusa, ki obsegajo najemnino, ogrevanje, 



 

električno energijo, komunalne storitve, vzdrževanje objektov, zavarovanje objektov, varovanje, 
računovodske storitve, čiščenje, pisarniški material, literaturo, računalniško in programsko opremo, 
poštne in telekomunikacijske storitve, promocijo itd.  
 
Za konec moremo poudariti, da je pomembna nadaljna nadgradnja infrastrukture.  Trenutno potekajo 
dela v traku zraven »rdeče« stavbe, kjer bo večnamenska dvorana, v kateri bo mogoče igrati tudi 
nogomet. Poleg tega, je nujno potrebno urediti tudi borilnico, kjer že nekaj časa prihaja do zamakanja 
in je treba nujno sanirati objekt! Prav tako želimo v letošnjem letu dokončati zunanjo podobo Kampusa. 
En del poslikave je bilo že opravljene, ostalo upamo, da bomo lahko dokončali spomladi. Tako bo po 
koncu omejitvenih ukrepov Kampus lahko začel delovat v popolnem obsegu.  
 
Kampus je glavno stičišče študentskih idej, aktivnosti in podpornih storitev, ki jih vsak študent 
potrebuje v času svojega študija. Namen Kampusa je študentom, ŠOVZjem, študentskim društvom in 
zvezam društev omogočiti platformo, kjer lahko razvijajo svoje potenciale, skupaj ustvarjajo, se 
športno in umetniško udejstvujejo, razvijajo svoje projektne ideje ter imajo pri tem ustrezno strokovno 
in infrastrukturno podporo. Prostori za društva predstavljajo osrednji prostor za aktivne študente, ki 
jih še posebej zanima obštudijsko udejstvovanje v društvih. Študentska društva na območju Univerze 
v Ljubljani so potrebovala skupni prostor, ki bi jim nudil vso podporo za delo na projektih. Vse to so 
prvič v letu 2016 dobili v Kampusu. Kampus je s tem postal stičiščna točka ustvarjanja, pridobivanja 
neformalnih znanj, kompetenc in izkušenj za študente. Poleg omenjenih prostorov lahko društva in 
študenti uporabljajo tudi druge prostore za svoje potrebe. V letu 2020 je bilo na Kampusu realiziranih 
cca 650 ur neprofitnih dejavnosti kar predstavlja tretjino obsega prejšnjih let. Zaradi situacije s covid-
19 pričakujemo v letošnjem letu  še dodatne spremembe v obsegu (število oseb na 
projekt/predavanje/delavnico), kar pomeni da bodo projekti, ki predpostavljajo večje število 
udeleženih spremenjeni oziroma drugače izvedeni.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


