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Na podlagi 6. člena Poslovnika Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani vam posredujem  

 

INFORMACIJO O 

ŠTUDENTSKI ORGANIZACIJI UNIVERZE V LJUBLJANI 
 
 
Uvod 
 
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju ŠOU v Ljubljani) je demokratično 
organizirana avtonomna skupnost, ki zastopa interese študentov, mlajše generacije ter se zavzema za 
njihovo uresničevanje. Študentje ŠOU v Ljubljani so enakopravni, ne glede na družbeni položaj, 
starost, narodnost, jezik, raso, državljanstvo, spol, veroizpoved, izobrazbo, spolno usmerjenost, 
politično prepričanje, invalidnost, gmotno stanje ali katerokoli drugo osebno okoliščino. Študentje 
pravice v ŠOU v Ljubljani pridobijo ali jim prenehajo s pridobitvijo ali izgubo statusa študenta na članici 
ŠOU v Ljubljani (članice ŠOU v Ljubljani so 30 visokošolskih oz. višješolskih zavodov; 26 jih je 
združenih v okviru Univerze v Ljubljani, 4 pa so samostojni zavodi). 
 
ŠOU v Ljubljani je pričel delovati po preoblikovanju Univerzitetne organizacije Zveze socialistične 
mladine Slovenije v Ljubljani, in sicer z izvedbo prvih neposrednih in tajnih volitev študentskih 
poslancev v Študentski parlament in s sprejemom akta o ustanovitvi ŠOU v Ljubljani na njegovi prvi 
seji dne 15. 5. 1990. ŠOU v Ljubljani je kot pravni naslednik Univerzitetne organizacije Zveze 
socialistične mladine Slovenije v Ljubljani prevzela vse njeno premoženje oziroma pravice in 
obveznosti. ŠOU v Ljubljani je tako pravna naslednica Skupnosti študentov ljubljanskih visokošolskih 
zavodov, kasnejše Zveze študentov Slovenije, ki se je ob združitvi z Zvezo socialistične mladine 
Slovenije v Ljubljani preimenovala v Univerzitetno konferenco Zveze socialistične mladine Slovenije 
Ljubljana. 
S temeljnim aktom ŠOU v Ljubljani, t. j. takratno Študentsko ustavo (danes imenovana Statut ŠOU v 
Ljubljani), ki je bila sprejeta 23. 6. 1992, so bili določeni temelji njenega delovanja, medtem ko sta 
pravno subjektiviteto in podlago za delovanje ŠOU v Ljubljani določila Zakon o skupnosti študentov  
(Ur. l. RS, št. 38/94), ki je bil sprejet 20. 6. 1994, in Študentska ustava kot temeljni akt samouprave 
skupnosti študentov Slovenije (Ur. l. RS, št. 67/97). 
 
Statut ŠOU v Ljubljani (v nadaljevanju Statut), kot njen najvišji akt, ureja položaj, delovanje in 
organiziranost samoupravne skupnosti študentov Univerze v Ljubljani in drugih samostojnih 
visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol, določenih s Statutom. Vsi, ki smo v delo na ŠOU v 
Ljubljani, vključeni, moramo akt dodobra poznati, saj je temeljno vodilo za vse vrste dejavnosti, ki jih 
izvajamo. 
 
 
 
 
 



 

Cilji in načela delovanja ŠOU v Ljubljani 
 
ŠOU v Ljubljani je bil ustanovljena z namenom urejanja vprašanj vseh študentov skupnega pomena in 
uresničevanja njihovih skupnih interesov, solidarnega zadovoljevanja skupnih potreb študentov ter 
opravljanja zadev iz državne pristojnosti, ki so dane organizaciji študentov z javnim pooblastilom. 
 
Cilj ŠOU v Ljubljani je torej zastopanje interesov študentov ljubljanske univerze, drugih visokošolskih 
zavodov in višjih strokovnih šol, zavzemanje za njihovo uresničevanje z namenom izboljševanja 
njihovih študijskih in socialnih razmer ter razvijanja interesnih dejavnosti študentov. S tako 
postavljenimi cilji je ŠOU v Ljubljani predstavniška organizacija študentov, ki prevzema odgovornost 
za stanje na posameznem področju dela in življenja študentov v Ljubljani ter njihovega povezovanja z 
drugimi študenti oz. njihovimi organizacijami v Republiki Sloveniji in tujini. 
 
ŠOU v Ljubljani deluje po načelu avtonomnosti, enakopravnosti, demokratičnosti in javnosti. 
 
Svoje poslanstvo izvaja ŠOU v Ljubljani tudi kot ena izmed štirih entitet Študentske organizacije 
Slovenije (v nadaljevanju ŠOS), katero je sicer skupaj s ŠOU v Mariboru tudi ustanovila. 

 
 
Naloge in dejavnosti ŠOU v Ljubljani 

 

ŠOU v Ljubljani za uresničevanje ciljev opravlja naslednje naloge in dejavnosti: 

• sprejema, organizira in izvaja programe interesnih dejavnosti študentov na področjih kulture, 
izobraževanja, športa, civilno družbene iniciative, tehnične kulture, turizma, okoljevarstva, 
mednarodnega sodelovanja, založništva, javnih občil, sociale, zdravstva, študijske problematike in 
drugih področjih interesnega oz. obštudijskega delovanja študentov določenih z nacionalnimi 
programi, ki se financirajo s sredstvi iz državnega proračuna ter drugih virov razen, če ni z zakoni, 
s Študentsko ustavo ali s Statutom drugače določeno; 

• sprejema, organizira in izvaja programe, ki vplivajo na socialno ekonomski položaj študentov. t.j. 
npr. bivanje študentov, prehrana študentov, občasno ali začasno delo študentov, zdravstveno 
varstvo študentov, varstvo študentov-invalidov, študentska samopomoč, posredovanje informacij o 
možnostih najemanja sob za študente; 

• zagotavlja pogoje za delovanje in razvoj interesnih oz. obštudijskih oblik združevanja študentov; 

• zagotavlja sodelovanje študentov pri upravljanju lokalnih zadev, ki jih občina, mestna občina  ali 
širša samoupravna lokalna skupnost ureja samostojno na področjih, ki vplivajo na življenje in delo 
študentov; 

• zagotavlja vpliv študentov pri upravljanju javnih zadev in pri delu državnih organov (npr. 
proračunskega financiranja za potrebe študentov in njihovih dejavnosti, zavzemanje stališč 
študentov do družbenih vprašanj); 

• predvsem preko delovanja v ŠOS zagotavlja vpliv študentov pri sprejemanju zakonskih in drugih 
predpisov, ki urejajo delo in življenje študentov (zakonska ureditev npr.: visokega šolstva, 
štipendiranja, zdravstvenega varstva študentov, študentskih domov, začasnega in občasnega dela 
študentov in drugih za študente pomembnih vprašanj s področja delovno-pravnih predpisov, 
olajšav v davčnem sistemu za študente, študentskih javnih glasil); 

• opravlja gospodarske in druge dejavnosti v skladu s predpisi, ki urejajo opravljanje teh dejavnosti; 

• zavzema stališča do družbenih vprašanj; 

• opravlja druge naloge in dejavnosti določene z zakoni, s Študentsko ustavo in s Statutom. 
 

 

Način uresničevanja ciljev ŠOU v Ljubljani 

 

ŠOU v Ljubljani uresničuje svoje cilje in namene na naslednje načine: 

 

a.) z vidika pravno-organizacijskih oblik:: 

• sama neposredno kot pravna oseba; 



 

• prek ŠOS; 

• prek študentskih organizacij visokošolskih in višješolskih zavodov (v nadaljevanju ŠOVZ); 

• prek drugih pravnih oseb, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je ŠOU v Ljubljani; 

• prek društev, ki jih za določene namene ustanovijo študentje; 

• prek drugih pravnih oseb (gospodarskih družb, zavodov), s katerimi ŠOU v Ljubljani stopa v 
poslovne odnose za zagotavljanje določenih storitev za študente pod določenimi pogoji; 

• s sodelovanjem pri delu organov in delovnih skupin državnih organov; 

• s sodelovanjem v organih upravljanja drugih pravnih oseb, ki imajo  v svojih statutih tako določeno; 

• s članstvom in delovanjem v združenjih, katerih član je ŠOU v Ljubljani; 

• s sodelovanjem z drugimi neprofitnimi, nevladnimi organizacijami, ki delujejo na področju mladih ali 
določenem področju, na katerem se udejstvujejo študentje. 

 

 

b.) z vidika vrste potreb študentov: 

• z dodeljevanjem lastnih finančnih sredstev ali vplivanjem na državni proračun oz. proračun mesta 
Ljubljane in drugih organizacij; 

• z nudenjem lastnih prostorskih kapacitet ali vplivanjem na reševanje prostorskih problemov, ki so v 
pristojnosti države oziroma mesta Ljubljane; 

• z zagotavljanjem usposobljenih kadrov, potrebnih za nudenje strokovne, tehnične in organizacijske, 
administrativne in druge pomoči študentom; 

• z zagotavljanjem tehničnih sredstev in druge opreme, potrebne za realizacijo interesov študentov: 
 

c.) z vidika časa trajanja interesa študentov oz. časa, potrebnega za njihovo realizacijo: 

• kratkoročno – krajši čas, vezan na čas izvedbe določenega projekta do enega leta; 

• srednjeročno – več kot eno leto ali projekti, ki se bodo predvidoma ponovili tudi v naslednjem letu; 

• trajno – vnaprej nedoločen čas. 
 

č.) z vidika strokovne ali organizacijsko-tehnične zahtevnosti načina zadovoljevanja interesa 

študentov: 

• z izvajanjem nezahtevnih projektov, katerih realizacija razen splošno pravnih in računovodskih ne 
potrebuje posebnih strokovnih pomoči in tehnično-prostorskih sredstev; 

• z izvajanjem zahtevnih projektov, katerih realizacija zahteva poznavanje predpisov s področja 
dejavnosti, na katerem se izvajajo; 

• z opravljanjem dejavnosti ali izvajanjem bolj zahtevnih projektov, ki zahtevajo: 

 strokovna znanja in izkušnje s področja dejavnosti; 

 poznavanje predpisov s področja dejavnosti, na katerem se izvajajo; 

 zahtevnejše organizacijsko-tehnične priprave za izvedbo; 

• najbolj zahtevni projekti, ki zahtevajo: 

 strokovna znanja in izkušnje s področja dejavnosti; 

 poznavanje predpisov s področja dejavnosti, na katerem se izvajajo; 

 poznavanje splošnih predpisov, ki urejajo statusno-pravne zadeve; 

 zahtevnejše organizacijsko-tehnične priprave za izvedbo. 
 

d.) z vidika finančno-materialne zahtevnosti načina zadovoljevanja interesa študentov: 

• z dodeljevanjem enkratne dotacije, pomoči; 

• z dodeljevanjem subvencije za določene namene in za časovno omejen čas; 

• z rednim financiranjem določenih dejavnosti za vnaprej nedoločen čas; 

• z investicijskimi vlaganji. 
 

 

 

 

 

 



 

Financiranje ŠOU v Ljubljani 

 

ŠOU v Ljubljani se financira iz naslednjih virov: 

• iz koncesijske dajatve, ki jo na podlagi zakonodaje plačujejo organizacije, ki posredujejo začasno in 
občasno delo dijakov in študentov (študentski servisi) – večinsko pridobivanje prihodkov; 

• iz državnega proračuna po pogodbah z različnimi ministrstvi za določene namene (npr. 
subvencioniranje študentske prehrane, za posamezne projekte iz različnih področij dejavnosti ŠOU 
v Ljubljani), 

• iz prispevkov študentov, ki jih vplačujejo pri vpisu v različne programe interesnih dejavnosti 
študentov; 

• iz dotacij, daril in sponzorskih vložkov, ki jih organizacija pridobi za določene projekte, ki jih sama 
neposredno organizira oz. za upravljanje določenih dejavnosti; 

• iz drugih virov (npr. najemnin za poslovne prostore, refundacije stroškov, drugi finančni prihodki 
itd.). 

 

 

Organi ŠOU  v Ljubljani 

 

Po določbah Statuta je ŠOU v Ljubljani organizacijsko sestavljena iz: 

• organov ŠOU v Ljubljani, vključujoč predstavniškega telesa ŠOU v Ljubljani; 

• organizacijskih oblik ŠOU v Ljubljani; 

• strokovnih služb ŠOU v Ljubljani. 
 

Predstavniško telo ŠOU v Ljubljani je Študentski zbor, ki je nadrejen vsem ostalim zgoraj navedenim 

organizacijskim sestavam. 

 

Organi ŠOU v Ljubljani so: 

• Študentski zbor ŠOU v Ljubljani; 

• Predsedstvo ŠOU v Ljubljani; 

• Razsodišče ŠOU v Ljubljani; 

• Tožilstvo ŠOU v Ljubljani; 

• Volilna komisija ŠOU v Ljubljani. 
 

Organizacijske oblike ŠOU v Ljubljani so: 

• ŠOVZ; 

• projektne dejavnosti ŠOU v Ljubljani; 

• stalne dejavnosti ŠOU v Ljubljani; 

• direktorij ŠOU v Ljubljani; 

• administracija ŠOU v Ljubljani. 
 

Direktor ŠOU v Ljubljani 

Direktorja ŠOU v Ljubljani za mandatno obdobje štirih let na osnovi javnega razpisa in na predlog 

Predsedstva imenuje Študentski zbor. Pristojnosti in odgovornosti direktorja določajo zakonski predpisi 

ter pravilniki, ki jih sprejema Študentski zbor ŠOU v Ljubljani.  

 

Direktor ŠOU v Ljubljani: 

• zastopa ŠOU v Ljubljani v pravnem prometu in pred državnimi organi, razen če ni s Statutom 
drugače določeno; 

• nadzira in odgovarja za zakonitost poslovanja ŠOU v Ljubljani; 

• vodi poslovanje in usklajuje delo strokovnih služb; 

• razpolaga s sredstvi ŠOU v Ljubljani in strokovnih služb brez omejitve v pravnem prometu, vendar 
z omejitvami, določenimi s finančnim programom in programom kadrov kot sestavnim delom 
programa ŠOU v Ljubljani, razen če ni s Statutom drugače določeno; 



 

• predlaga Predsedstvu letni program dela ŠOU v Ljubljani ter predlog delitve presežka prihodkov 
nad odhodki ali način kritja presežkov odhodkov nad prihodki ŠOU v Ljubljani; 

• predlaga Predsedstvu v potrditev zaključni račun ŠOU v Ljubljani 

• seznanja Študentski zbor s poročilom o finančnem poslovanju ŠOU v Ljubljani za preteklo leto; 

• sprejema splošne akte, za katere je pooblaščen s Statutom ali drugimi akti Študentskega zbora; 

• opravlja druge naloge, določene z akti ŠOU v Ljubljani ali z zakoni v Republiki Sloveniji. 
 

Predstavitev veljavnih pravil poslovanja 

 

ŠOU v Ljubljani lahko po veljavnih predpisih v Republiki Sloveniji organizira za dosego svojih ciljev 
gospodarske ali druge dejavnosti v skladu s predpisi, ki urejajo opravljanje teh dejavnosti. Kot pravna 
oseba sme ustanavljati druge pravne osebe (npr. zavode, ustanove, gospodarske družbe). ŠOU v 
Ljubljani lahko sam, neposredno v okviru svojih notranjih organizacijskih enot, opravlja le dejavnosti: 

• ki so določene v Študentski ustavi in z akti ŠOU v Ljubljani; 

• ki se opravljajo za študente;  

• katerih cilj opravljanja ni pridobivanje dobička. 
 
Opravljanje posamezne dejavnosti in poslovanje ŠOU v Ljubljani poleg vrste zakonskih in drugih 
predpisov urejajo tudi akti, ki jih na podlagi zakona in v skladu z njim organizacija mora sprejeti in z 
njimi urediti posamezna vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje. 
 
Študentski poslanci prejmejo vse akte, ki jih je sprejel Študentski zbor, zato se njihova vsebina v tej 
informaciji posebej ne navaja. 
 
 

PREDSTAVITEV SLUŽB ŠOU V LJUBLJANI 

 
V skladu z akti ŠOU v Ljubljani strokovne službe ŠOU v Ljubljani opravljajo dejavnosti z namenom 
nuditi profesionalne storitve. Organizacijo, pooblastila in vrste dejavnosti služb ŠOU v Ljubljani urejajo 
akti, ki jih sprejema Študentski zbor ali direktor ŠOU v Ljubljani, način in pogoje njihovega opravljanja 
pa določajo tudi zakonski in drugi predpisi. 
 
Dejavnosti služb ni mogoče gledati izolirano od ciljev in namena ustanovitve ŠOU v Ljubljani, pač pa v 
njihovi funkciji. Naloge služb ŠOU v Ljubljani so tesno vezane na dejavnosti ŠOU v Ljubljani kot 
celote, ki jih določajo zakonski predpisi ter programske opredelitve in ki jih sprejemajo študentski 
organi. Direktor ŠOU v Ljubljani s sistemizacijo delovnih mest določa delovna mesta po 
organizacijskih enotah oziroma sektorjih.  
 
Skupne službe ŠOU v Ljubljani in finančno-računovodski sektor opravljajo storitve s svojega področja 
za vse dejavnosti in naloge oziroma organizacijske dele ŠOU v Ljubljani. Trenutno je v službah ŠOU v 
Ljubljani zaposlenih poleg direktorja 5 uslužbencev in sicer s področja finančno-računovodskega 
sektorja, študentske prehrane, administrativno-tehničnega sektorja in procesnih nalog. 
 
 

ŠOU DRUŽINA 

 
ŠOU v Ljubljani je trenutno ustanovitelj šestih zavodov in ene ustanove, ki skupaj še s partnerskim 
Zavodom Beletrina delujejo v okviru ŠOU družine (v nadaljevanju zavodi). Zavodi so samostojne 
pravne osebe, njihovi zakoniti zastopniki – poslovodni organ (večinoma direktorji) pa skupaj z 
direktorjem ŠOU v Ljubljani sestavljajo direktorij ŠOU v Ljubljani. Vsi zavodi s svojimi programi 
pomembno sooblikujejo slovenski kulturni prostor in so pomembni akterji v slovenski civilni družbi.  
Celotna ŠOU družina najmanj enkrat letno tudi poroča Študentskemu zboru. Predsedstvo ŠOU v 
Ljubljani pa s svojimi predstavniki v organih zavoda sovpliva na izvajanje dejavnosti posameznih 
članic ŠOU družine.  
 
 
 



 

ŠOU družino poleg same ŠOU v Ljubljani z vsemi svojimi dejavnostmi sestavljajo:  
 
Kersnikova (kersnikova.org) je najpomembnejši promotor intermedijske umetnosti v Sloveniji, v okviru 
zavoda pa delujejo Klub K4, Galerija Kapelica z BioTehno in Rampa Lab. 
 
Radio Študent (www.radiostudent.si) je najstarejši evropski študentski radio, ki oddaja na frekvenci 
89,3 MHz. Poleg samega radijskega oddajanja skrbijo tudi za organizacijo različnih družbeno kritičnih 
dogodkov, festivalov in tudi drugih medijskih vsebin. 
 
ŠOU šport (www.sousport.si) ponuja najcenejšo rekreacijo in druge športne programe za študente. 
Zavod organizira tudi že tradicionalen Tek na Grad. 
 
ŠOLT (www.zavod-solt.si) študentom ponuja vse vrste jezikovnih in drugih izobraževalnih tečajev po 
študentom prijaznih cenah. 
 
Študentska svetovalnica (www.svetovalnica.com), ki študentom ponuja brezplačno pravno, socialno, 
psihološko svetovanje ter svetovanje za študij v tujini in svetovanje študentskim družinam. V okviru 
Študentske svetovalnice pa delujeta tudi brezplačna posredovalnica sob m2 in Študentska hiša Srce, 
ki deluje kot nekakšna varna hiša za študentke v stiski.  
 
Socialni inkubator študentski kampus – socialno podjete (www.kampus.si) Namen Kampusa je 
študentom omogočiti platformo, kjer lahko razvijajo svoje potenciale, skupaj ustvarjajo, se športno in 
umetniško udejstvujejo, razvijajo svoje projektne ali podjetniške ideje ter imajo pri tem ustrezno 
strokovno in infrastrukturno podporo. Kampus vsebuje tudi socialno dimenzijo, s katero želijo s 
pomočjo subvencioniranih storitev in dejavnosti študentom olajšati njihove finančne težave. Je 
skupnost mladih kreativnih ljudi s področja socialnega podjetništva, katerega ideje širi zavod med 
študente ŠOU v Ljubljani. 
 
Fundacija Študentski tolar (www.studentski-tolar.si) je, edina, dobrodelna ustanova pod okriljem 
ŠOU v Ljubljani. Svoje poslanstvo vrši z dodelitvijo denarne, materialne in druge pomoči študentom 
ŠOU v Ljubljani, ki se zaradi različnih razlogov znajdejo v socialni stiski. 
 
Založba Beletrina (www.studentskazalozba.si), ki danes deluje kot pridružena članica ŠOU družine 
(prej Študentska založba, njen ustanovitelj ni več ŠOU v Ljubljani, vendar pa vsebinsko še tesno 
sodelujemo) slovenskim bralcem zagotavlja vrhunsko domače in prevodno leposlovje, humanistiko in 
znanstveno misel. 
 

 

ZAKLJUČEK 

 
Spoštovana študentka, spoštovani študent! 
 
Predstavljeno gradivo obsega le osnovne informacije o delu in strukturi ŠOU v Ljubljani. V času 
svojega mandata boste spoznali množico konkretnih projektov in problemov, s katerimi se ŠOU v 
Ljubljani danes srečuje.  
Prepričan sem, da bomo v mandatnem obdobju, ki je pred nami, s skupnimi močmi uspešno in 
dosledno opravljali poslanstvo ŠOU v Ljubljani ter uspeli združiti znanje in sposobnosti v korist in 
dobrobit vseh študentov. 
 
 
 

Ljubljana, 19. 10. 2020 

 

Andrej Klasinc 

                                                                                                                          direktor ŠOU v Ljubljani 
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