Ljubljana, 6. januar 2021
Sporočilo za javnost: Financiranje Radia Študent v letu 2021
Tako kot številne nevladne organizacije, se je tudi Študentska organizacija Univerze v Ljubljani znašla v
negotovih razmerah, povezanih z epidemijo Covid-19. V slabem finančnem položaju smo se tako znašli
že v začetku lanskega leta, ko je epidemija močno okrnila obseg študentskega dela, s čimer se je
zmanjšalo financiranje študentskih organizacij. Negotovo finančno situacijo pa je še dodatno poslabšal
nedavno sprejet Vladni predlog o spremembi 130. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ
(ZUJF), ki bo organizaciji samo v naslednjem letu dodatno odtegnila več kot 600.000 evrov, če
upoštevamo še naslednja leta, pa bo finančna škoda večmilijonska. Zaradi izjemnega zmanjšanja sredstev
bomo prisiljeni v visoke finančne reze in opustitev posameznih dejavnosti na vseh ravneh naše
organizacije. Za primerjavo: leta 2010 je finančni načrt ŠOU predvideval 7.577.000 EUR prihodkov, v
letu 2021 pa le še 2.900.000 EUR. Čeprav proračun za leto 2021 v primerjavi z letom 2010 predstavlja le
še 38,3% sredstev, smo se skozi vsa leta trudili, da bi obseg dejavnosti v družini ŠOU ostal čim manj
okrnjen. Zelo nas žalosti, da so se prihodki organizacije znižali do te mere, da smo se prisiljeni
pogovarjati o nadaljnjem financiranju posameznih zavodov družine ŠOU, med katere spada tudi Radio
študent, ki v slovenskem medijskem prostoru zaradi svoje zgodovine nosi poseben pomen.
Primarni cilj organizacije ostaja ohranitev osnovnih dejavnosti, to je zastopanje pravic študentov na
področju študija in sociale, pravno svetovanje in psihosocialna pomoč študentom, skrb za študente na
izmenjavi, priprava športnih in drugih obštudijskih dejavnosti, izobraževanj, skrb za socialno ogrožene
študente, študentske družine, študente invalide, dijake in zagotavljanje kakovostnih vsebin na
visokošolskih zavodih, kar nam predpisujeta tako Zakon o skupnosti študentov, kot tudi Študentska
ustava in akti ŠOU. Med drugim smo na ŠOU prav tako pristojni tudi za izvajanje subvencionirane
študentske prehrane in nadzor nad upoštevanjem določil v regijah z največ ponudniki t.i. študentskih
bonov. Sredstva, ki nam jih prizna ministrstvo pa ne zadostujejo za opravljanje te dejavnosti, zato
moramo vsako leto zagotavljati še dodatna lastna sredstva, da lahko študentom zagotavljamo kakovostne
subvencionirane tople obroke. Prav tako želimo poudariti, da dokončna odločitev o finančnem načrtu
za leto 2021 še ni bila sprejeta, saj gre predlog finančnega načrta šele v drugo obravnavo, ki omogoča
vsebinske in finančne spremembe na posameznih postavkah. Pogovori z vodstvi posameznih zavodov in
drugimi člani družine ŠOU v zvezi s slednjimi so še vedno v teku, zato ne želimo komentirati posledic
odločitev, ki še niso bile dokončno sprejete. Vodstvo ŠOU se že od odločitve o zmanjšanjem financiranju
vseskozi srečuje s predstavniki vseh zavodov in društev, tudi Radia Študent, in išče ustrezne rešitve.
Vsi si želimo čimprejšnje normalizacije stanja na vseh področjih, ki bi predvsem študentom ponovno
omogočila normalen študij, večje možnosti dela in razvoja na izbranih področjih. Upamo, da bomo lahko
ob sprejetju finančnega načrta ŠOU za leto 2022 že lahko govorili o povečanju sredstev za člane družine
ŠOU, pač pa tudi o višjih prispevkih države za štipendije, obnovo študentskih domov, več sredstev za
Univerzo v Ljubljani in druge javne visokošolske zavode, reševanje stanovanjske problematike in
prekarizacije mladih.

