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Strategija upravljanja nepremičnin in investicij ŠOU v Ljubljani

I.

UVOD

Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (ŠOU v Ljubljani) ima v lasti veliko
nepremičnin na različnih lokacijah. ŠOU v Ljubljani je te nepremičnine pridobivala v
preteklih letih na osnovi usmeritev v strateško investiranje v nepremičnine, kar je
potrjeval študentski zbor. Po letu 2008 se je svetovno tržišče nepremičnin zelo
spremenilo, v Sloveniji pa je ta sprememba še toliko bolj očitna, zaradi politične,
gospodarske in socialne krize, ki se bo po napovedih nadaljevala vse do leta 2018. V
Sloveniji so bili v zadnjih letih ustvarjeni veliki presežki pri poslovni gradnji, še posebej
v Ljubljani. ŠOU v Ljubljani ima vse svoje nepremičnine na lokacijah v centru Ljubljane
in Bežigradu. Najemnine za poslovne prostore so se na območju Ljubljane znižale tudi
do 50 % in v naslednjih treh letih ni predviden bistveni dvig najemnin od trenutnih.
Navkljub dolgoletni rabi večine nepremičnin v lasti ŠOU v Ljubljani etažnih lastnin z
izjemo nepremičnine na Beethovnovi ulici nimamo rešenih.
Po predstavitvi nepremičnin v lasti ŠOU v Ljubljani, katero politiko določa študentski
zbor, pridemo do ugotovitve, da je potrebno sprejeti strateški dokument o upravljanju
in preoblikovanju nepremičnin v lasti ŠOU v Ljubljani.
Hkrati ima ŠOU v Ljubljani skupaj z E-študentskim servisom v uporabi del prostora pod
Fakulteto za družbene vede, ki smo ga zaradi začetnega vložka v obnovo prostora
dobili v uporabo za 15 let. 73,95 m2 prostora imamo v uporabi do 7. 5. 2018.
Prostore, ki jih uporablja Radio Študent, prav tako najema ŠOU v Ljubljani, a
pripadajoče stroške plačuje zavod sam.

II.

PREGLED NEPREMIČNIN V LASTI ŠOU V LJUBLJANI

Kersnikova 4
Prva in »bazna« zgradba ŠOU v Ljubljani se nahaja v poslovnem središču, tik ob
Ljubljanski borzi, za Bavarskim dvorom. Zgradba je iz leta 1938 in si jo ŠOU v Ljubljani
v enakomernem deležu deli z Mestno občino Ljubljana (MOL). V teku je ureditev
etažne lastnine, po kateri ŠOU v Ljubljani glede na trenutne dogovore v postopku
pridobivanja etažne lastnine pripadajo klet, pritličje in 1. nadstropje.
Do avgusta 2013 je te prostore zasedala administracija ŠOU v Ljubljani z vsemi svojimi
vsebinskimi strukturami (resorji, mednarodna pisarna, stalne dejavnosti itd.), ki se je
avgusta 2013 preselila na Vojkovo 63. Klet in pritličje ima trenutno v najemu Zavod
K6/4. Del 1. nadstropja uporablja Zavod Študentska svetovalnica, preostali del se
preureja v novo študentsko čitalnico (dela so v zaključni fazi).
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Kersnikova 4 in 6, Ljubljana.

Kersnikova 4

Kvadratura (m2)

Klet
Pritličje
1. nadstropje

470
460
355

Skupaj

Opombe
Klub K4
Galerija Kapelica, K6/4 skupni prostori
Čitalnica, Študentska svetovalnica

1.285

Avgusta 2013 se je s Kersnikove 4 odselila celotna struktura ŠOU v Ljubljani, ki je
zasedala kar 900 m2, na Vojkovo 63, kjer trenutno zaseda cca. 500 m 2. Obenem sta
se skupaj s ŠOU v Ljubljani preselila tudi Zavod Socialni inkubator in Fundacija
Študentski tolar, Ustanova ŠOU v Ljubljani.
Od marca do maja 2014 so se preuredili prostori v pritličju (vhodno stopnišče z avlo,
pisarne K6/4, hodnik z vitrinami) in v 1. nadstropju (prostori Zavoda Študentska
svetovalnica, ki je bil preseljen iz Židovske steze 6, in prostori nove študentske čitalnice
v bivših pisarnah administracije).

Kersnikova 6
Lastniški prostori ŠOU v Ljubljani na Kersnikovi 6 obsegajo klet, pritličje in 1.
nadstropje. Vsi prostori so bili v 2014 popolnoma prenovljeni.
V kleti in pritličju se je iz prenove potrebne kavarne Metropol in zanemarjenih kletnih
prostorov, ki jih je najemal Zavod K6/4, uredila moderna študentska menza, ki postreže
tudi do 1.200 obrokov dnevno. Ti prostori so v najemu Zavoda Študentska menza.
V pritličju ob študentski menzi še vedno delujeta poslovalnica subvencionirane
študentske prehrane in Info točka Zavoda ŠOU Šport, ki del tega prostora najema.
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Kvadratura (m2)

Opombe

Klet
Pritličje

250
250

1. nadstropje

200

Študentska menza Indeks, kinodvorana
Študentska menza Indeks, Info točki
subvencionirane študentske prehrane in
ŠOU Šport
Študentska svetovalnica (Hiša Srce)

Kersnikova 6

Skupaj

700
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V prvem nadstropju smo v marcu 2014 obnovili vse prostore iz dotrajanih in neurejenih
pisarn v urejen sistem t. i. varne hiše (Hiša Srce Zavoda Študentska svetovalnica) s
šestimi sobami, sanitarijami, kuhinjo in skupnim prostorom za najmanj 14 oseb. S tem
smo preselili to dejavnost iz najete hiše na Židovski stezi in s tem omogočili zavodu
Študentska svetovalnica dolgoročno varno delovanje.

Vojkova 63
Poslovna stavba na Vojkovi 63 leži ima zaradi svoje neposredne bližine nekaterih
visokošolskih in višješolskih članic ŠOU v Ljubljani (EF, PeF, FU, FDV, FSD, ŠCPET)
in študentskega naselja strateško pozicijo za komunikacijo s študenti , obenem pa
zaradi svoje lege tudi veliko poslovno priložnost (atraktivnost lokacije, dostop,
parkirišča, bližina obvoznice). Obenem pa je zgradba preveč oddaljena od študentov
drugih fakultet, ki so tako še dodatno izgubili stik z organizacijo, ki se nahaja na
povsem drugem delu mesta kot se nahajajo sami.
V preteklih letih je bila večina prostorov v najemu po ceni 12 EUR/m2. Trenutna tržna
cena je okrog 7 EUR/m2, z veliko stopnjo tveganja plačila in prilagoditve prostorov, kar
za seboj ponovno povleče stroške obnove.
ŠOU v Ljubljani ima v zgradbi lastniške prostore v vseh nadstropjih, sicer pa smo
lastniki 59,85 % zgradbe.
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Vojkova 63, Ljubljana.

Kvadratura (m2)

Opombe

Klet

200

Pritličje

250

1. nadstropje

250

2. nadstropje

130

3. nadstropje

600

4. nadstropje

240 +
360 terasa

Telovadnica s pripadajočimi prostori v
najemu ŠOU Šport
Fundacija Študentski tolar, Študentska
prehrana, Študentska menza, ŠOU Šport,
Socialni inkubator, ŠOLT, skladišče, arhiv
ŠOU vizija, preostali prostori so večinoma
nezasedeni
Začasno skladišče, preostali prostori so
nezasedeni
Resorji, stalne dejavnosti, mednarodna
pisarna, nadzorni organi, računovodstvo,
velika predavalnica, manjša sejna soba,
skupni družabni prostor
Predsedstvo, direktor, tajništvo, strokovne
službe, PR, KISS, študentski zbor, manjša
sejna soba

Vojkova 63

Skupaj

1.670
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S selitvijo resorjev, stalnih dejavnosti, administracije idr. so se zapolnili določeni
prostori, vendar se ugotavlja, da so tudi ti prostori, kljub racionalizaciji preveliki, saj
trenutno obsegajo več kot 1.000 m2. Po sedanji oceni bi celotno organizacijo lahko
namestili na cca. 800 m2, dodatno pa omogočili več prostora za civilna združenja
(društva).
V izdelavi so projekti za ureditev nove študentske menze v 4. nadstropju, kar bi zgradbi
dalo še mnogo večjo poslovno atraktivnost in možnost višje najemnine (cca. 10
EUR/m2) in lažjega pridobivanja najemnikov. Načrtujemo, da bo nova študentska
menza pričela obratovati do pomladi 2015.
V pritličju deluje lani prenovljena študentska telovadnica, namenjena izključno
dejavnostim zavoda ŠOU šport.

Beethovnova 9
Stanovanje na elitni lokaciji v velikosti 92 m 2 se nahaja v zgradbi zgrajeni leta 1911 in
obnovljeni v letu 2007. Stanovanje je v 1. nadstropju s pogledom na obe strani in
pripadajočimi balkoni, shrambo, drvarnico, tako da je skupna površina prostorov v lasti
ŠOU v Ljubljani 120 m2. Stanovanje je že od decembra 2009 popolnoma nezasedeno,
pred tem je prostore v celoti uporabljal takratni Zavod Študentska založba, ki se je iz
njih zaradi potreb po večjih prostorih preselil. V zadnjem letu je bilo več poskusov
oddaje stanovanja, vendar cena najema ni presegala 8 EUR/m 2, obenem pa je bila
pogojevana preureditev stanovanja (parketi, beljenje, WC, stropi), kar smo ocenili na
cca. 12.000 EUR. Kljub zelo dobri lokaciji je težko dobiti dolgoročnega najemnika za
ceno okrog 10 EUR/m2.

Beethovnova 9, Ljubljana.
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Stanovanje na Beethovnovi 9 je trenutno naša najslabše izkoriščena nepremičnina, pri
kateri se še v naslednjih dveh letih ne vidi premik na ustrezno visoko najemnino.
Umestitev dosedanjih vsebin ŠOU v Ljubljani v te prostore pa obenem tudi ne bi bila
smiselna in učinkovita raba teh prostorov.

Metelkova 8
Hostel Celica je prvi in še zmeraj najboljši hostel v Ljubljani. Nahaja se na Metelkovi
ulici, 200 m od železniške postaje. V svojih 10 letih delovanja je prejel mnoge svetovne
nagrade in zabeležil neverjetno visoko zasedenost (več kot 80 %). Hostel Celica je tudi
kulturni center, ki omogoča gostom neko drugačno doživetje.
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ŠOU v Ljubljani je pred več kot desetimi leti pristopil k projektu Celica in skupaj z MOL
in KUD Sestava uresničil projekt. Zemljišče na katerem stoji objekt je v celotni lastni
MOL, medtem ko je Zavod ŠOUhostel, ki s Celico upravlja, v celotni lasti ŠOU v
Ljubljani. Sedanja lastniška struktura zgradbe je v prid MOL, ki je malo manj kot 76 %
lastnik objekta. Zavod plačuje lastnikoma objekta najemnino s pripadajočimi stroški.
Tako majhen odstotek lastništva zgradbe v lasti ŠOU v Ljubljani je lahko dolgoročno
zelo neekonomski oziroma kar negospodaren, saj naši organizaciji ne omogoča skoraj
nikakršnega vpliva na strateške odločitve ali unovčitev deleža v likvidna sredstva. Tako
bi bilo smotrno odločiti o morebitnem umiku iz lastništva zgradbe, s čimer bi prelili
delež, ki je v tem trenutku popolnoma nelikviden v oprijemljivo likvidno lastnino. Umik
iz lastništva zgradbe sicer ne bi pomenil umik našega zavoda iz svojih dejavnosti, saj
bi v prihodnjem obdobju lahko ustvarili pogoje za še boljše poslovanje z več
kapacitetami, kar je razvidno iz zadnjega poglavja.
Razlogi za zamenjavo deleža Hostla Celica so tudi v pet letni projekciji na področju
turizma in konkurence na trgu. V zadnjih letih se je v Ljubljani pojavilo več kot 15 novih
hostlov, ki mnogokrat znižujejo cene na trgu. Samo poslovanje Hostla Celica je sicer
na zelo visoki ravni (zasedenost in iztržena cena), vendar jo lahko že 3 % znižanje
povprečnih cen in 2 % znižanje števila prenočitev pripelje na rob pozitivnega
poslovanja, kar pomeni zelo občutljivo okolje, ki se bo v prihodnjih letih še poslabšalo.

Borštnikov trg 2
Objekt na Borštnikovem trgu 2 je bil zgrajen leta 1880, skladišča na dvorišču so bila
dozidana v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Objekt je bil leta 2000 v delu obnovljen
in od takrat ima sedanjo podobo. ŠOU v Ljubljani si objekt, katerega lastnik je v 82,4
%, deli še z nekaterimi fizičnimi osebami. Slednje se žal izkazuje kot velika težava pri
kakršnihkoli adaptacijah v zgradbo oz. njeno prenovo, ki je v marsikaterem delu že
zelo potrebna.
V pritličju že mnogo let deluje študentski servis (prvi študentski servis v Ljubljani), ki se
je pred tremi leti zaradi manjših potreb po rabi prostorov po površini skrčil na četrtino
pritličja (prostora na Kersnikovi 6, na Info točki, zaradi istih razlogov ne najema več).
Prostore v izmeri 76,3 m2 tako študentski servis najema.
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Borštnikov trg 2, Ljubljana.

Borštnikov trg 2

Kvadratura (m2)

Opombe

Klet
Pritličje

53
280

1. nadstropje

220

Strojnica, skladišče
Študentska čitalnica, E-študentski servis,
Študentska menza, skladišče
Založba Beletrina

Skupaj

553

Kar tri leta so bile tri četrtine pritličja nezasedene, dokler jih nismo v februarju 2014
preuredili v Študentsko čitalnico in prostor za okrepčilo. Čitalnica je bila med študenti
zelo dobro sprejeta, zato smo na Kersnikovi 4 tudi pričeli z urejanjem dodatne čitalnice.
Preostali prostor v izmeri 40 m2 najema Zavod Študentska menza, ki je v prostoru
uredila kavarno Borštnik.
V prvem nadstropju, kleti in v dvoriščnih prostorih so prostori v izmeri 334 m2 v najemu
Založbe Beletrina.
Zemljišče na parcelni številki 36/54 k. o. 1721 meri 700 m2. V maju 2014 smo pričeli z
osnovno obnovo dvorišča, ki je bilo zelo zanemarjeno in namenjeno parkiranju
zaposlenih v objektu. Z začetkom junija bo to urejeno dvorišče s stoli, mizami in klopmi
namenjeno študentom za oddih in druženje. Zaradi težav s solastniki zgradbe je
obnova potekala v zelo zmanjšanem obsegu kot je bilo sprva predvideno oz. je
potrebno. Sedaj je sicer objekt celostno zaključen, a energetsko zelo potraten in si v
prihodnje ne moremo obetati visokega prihodka iz najemnin, saj ne spada v sam
poslovni del, temveč ga je zaradi bližine fakultet v večini mnogo bolj praktično nameniti
študentom.
Odločitev za ureditev čitalnice in prostora za okrepčilo ter druženje je bila pravilna in
tudi pri študentih zelo dobro sprejeta.
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VIZIJA UPRAVLJANJA OBSTOJEČIH NEPREMIČNIN

III.

Na osnovi predstavljenih podatkov lahko povzamemo, da ima ŠOU v Ljubljani več kot
4.500 m2 nepremičnin na petih različnih lokacijah. Lokacije lahko opredelimo v tri
skupine:
-

Lokacijsko in vsebinsko aktivni: Kersnikova in Vojkova
Lokacijsko in vsebinsko delno aktivni in zaobjeti: Borštnikov trg, Hostel Celica
Lokacijsko in vsebinsko neaktivna: Beethovnova

Nepremičnina

Pregled nadaljnjih korakov upravljanja nepremičnin

Kersnikova 4

Dokončna ureditev etažne lastnine z MOL, preureditev še
preostalih prostorov v naši lasti, ki so zaradi rabe v delu
dotrajani.

Kersnikova 6

Po dokončani parkirni hiši med Kersnikovo in Slovensko ulico
ureditev terase, ki bo omogočala gostom Študentske menze
Indeks dodatno ponudbo še na odprtih površinah.

Vojkova 63

Ureditev nove študentske menze v 4. nadstropju, poiskati
dolgoročne najemnika za preostale prostore v naši lasti.
V pritličju sicer ne uporabljamo lastnih prostorov, temveč jih
najemamo pri Zavodu ŠOLT. Slednjemu pa oddajamo naše
prostore, prav tako v pritličju. Do zaključka leta 2014 bi ob
soglasju študentskega zbora preuredili lastništvo v
omenjenem nadstropju, za kar že potekajo pogovori z
zavodom.

Beethovnova 9

Vizija upravljanja obrazložena v naslednjem poglavju, sicer pa
zamenjava celotne nepremičnine v lasti ŠOU v Ljubljani.

Metelkova 8

Vizija upravljanja obrazložena v naslednjem poglavju, sicer pa
morebitna zamenjava celotnega našega deleža zgradbe (t. j.
dobrih 24 % zgradbe) med ŠOU v Ljubljani in MOL v korist
prostorom na Kersnikovi 4.

Borštnikov trg 2

Vizija upravljanja obrazložena v naslednjem poglavju, sicer pa
zamenjava celotnega deleža zgradbe v lasti ŠOU v Ljubljani z
možnostjo uporabe pritličnih prostorov (čitalnica, kavarna) za
obdobje 10 let z možnostjo podaljšanja.

Ker so tlorisi, natančnejše prostorsko stanje, cenitve ipd. posameznih objektov obsežni
dokumenti, služijo tej strategiji kot priloga poslancem študentskega zbora na vpogled.
Zainteresirani si jih lahko ogledate po predhodnem dogovoru.
Na osnovi razporeditev lahko sklepamo, da se v trenutni situaciji na trgu, ki ji lahko
ocenimo podobno kontinuiteto do leta 2018 ni razumno držati obstoječega modela
nepremičnin in je potrebno poiskati novo lokacijo, ki bi jo seveda zamenjali za določene
neaktivne lokacije. ŠOU v Ljubljani potrebuje novo centralno lokacijo, ki bo dovolj velika
za širitve in potrebe ŠOU v Ljubljani za naslednjih deset let.
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Povzetek opisa stanja nepremičnin in njihovega upravljanja ter potreb
ŠOU družine
Član

Povzetek stanja

ŠOU šport

Najema prostore za administracijo in za vpisno mesto. Hkrati
redno najema telovadnico v lasti ŠOU v Ljubljani na Vojkovi 63
in druge športne objekte na trgu, kar je nujno potrebno za
njihovo delovanje. Redno izkazujejo potrebo po lastni
telovadnici, ki bi omogočala kakovostnejše, pa tudi cenejše,
programe zavoda.

Študentska menza

Z odlično med študenti sprejeto prvo študentsko menzo na
Kersnikovi 4 smo pokazali, da se študenti lahko zdravo in
poceni prehranjujejo. Zaradi tega je smotrno razmisliti o odprtju
še več študentskih menz, kjer bi se študenti za nizke cene
lahko prehranjevali še na drugih lokacijah. Kljub neprofitnosti
delovanja tovrstne gostinske dejavnosti je slednjo možno
vzdrževati še na več lokacijah, kar nam je v prihodnosti tudi cilj
vzpostaviti.

ŠOLT

Ima v lasti prostore v Študentskem naselju v Rožni dolini in na
Vojkovi 63. Večino prostorov predstavljajo predavalnice, ki so
ključni člen za njihovo delovanje. Navkljub več predavalnicam
pa zaradi njihove velikosti in funkcionalnosti že vrsto let ne
morejo izvajati delavnic s področja tehnike, kjer so dejanski
začetki zavoda.

Socialni inkubator

Pisarno za svoje delovanje najema. Občasno se pojavi potreba
po rabi predavalnice, ki jo brezplačno pridobi na ŠOU v
Ljubljani ali pa mora zaradi njene prezasedenosti najeti drug
prostor. Tudi zaradi prostorske problematike ne more širiti
svoje dejavnosti na nivo organizacije delovnega inkubatorja
namenjenega večjemu številu študentov, omogočati
študentom prostor za coworking ipd. (slednje si želijo izvajati v
sodelovanju z drugimi nevladnimi organizacijami)

Radio Študent

Posredno preko ŠOU v Ljubljani najema prostore v
Študentskem naselju v Rožni dolini, ki pa so zaradi rabe
potrebni obnove. Slednjo je sicer ŠOU v Ljubljani že vključil v
svoj finančni načrt za leto 2014. Obnova se še ni začela. V
juniju se uredi prenos stroškov uporabe prostorov direktno na
zavod, da ne bo prihajalo do nepotrebnih finančnih izgub
zaradi preračunavanja.

Fundacija
Študentski tolar

Za svoje delovanje najema pisarno, ki pa ustreza trenutnim
potrebam. Obenem opaža trend po večanju števila socialno
ogroženih študentov, katerim bi ŠOU družina lahko še kako
drugače priskočila na pomoč.

K6/4

Ima najete prostore na Kersnikovi 4, ki so bili pred kratkim
preurejeni. Zaradi razvoja zavoda je smiselno razmišljat poleg
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upravljanja alternativnega glasbena kluba tudi o odprtju
glasbenega kluba namenjenega še drugačni študentski
množici. Obenem bi se zavod lahko vsebinsko širil tudi na
področje podajanje drugih kulturnih dogodkov in nudenja svojih
dodatnih prostorov za izvedbo kulturnih dogodkov v
organizaciji študentov, a predvsem finančne in prostorske
kapacitete tega trenutno ne omogočajo.
Študentska
svetovalnica

Za svoje administrativno delovanje ima zavod v uporabi
pravkar prenovljene prostore na Kersnikovi 4, dejavnost Hiša
Srce pa sedaj tudi v večjem obsegu kot v preteklosti poteka v
prenovljenih prostorih na Kersnikovi 6. Za voljo svetovanja
imajo relativno zadostne prostore, ugodneje pa bi bilo na isti
lokaciji imeti še manjšo predavalnico (seminarsko sobo) za
izvedbo delavnic. Zaradi slabega finančnega stanja zavoda
stroške najema prostorov v prehodnem obdobju krije ŠOU v
Ljubljani sam.
Obenem je potrebno sprejet odločitev, če ni dolgoročno
delovanje dejavnosti zavoda tudi zaradi slabe finančne
prognoze stabilnejše v okviru delovanja ŠOU v Ljubljani, kot je
bilo to tudi že urejeno do leta 2010. V kolikor bo tovrstna
odločitev sprejeta na junijski seji študentskega zbora, se bodo
vse dejavnosti zavoda do januarja 2015 prestavile nazaj na
ŠOU v Ljubljani, vključno z obstoječimi kadri.

ŠOUhostel

Problematika obrazložena v drugem in zadnjem poglavju. Za
voljo konkurenčnosti in uspešnega obstoja na trgu pa že dalj
časa poteka razprava o možni širitvi dejavnosti zavoda na drugi
lokaciji.

ŠOU v Ljubljani

Ne glede na trenutno prostorsko stanje se med drugim opaža
potreba po ureditvi:
- več čitalnic, ki bi študentom omogočale učinkovito
učenje skozi celo leto,
- več prostorov za delovanje civilno družbene iniciative na
ravni študentskega organiziranja,
- več info točk za študente, ki bi povezovale celotno ŠOU
družino,
- prostorov za študentski start-up in coworking,
- prostora za prehodne namestitve študentov na študijski
izmenjavi in tistih, ki še čakajo na študentske domove
ipd.,
- dodatnih programov za socialno ogrožene študente,
- prostorov za vadbo študentskih pevskih zborov,
folklornih in gledaliških skupin,
- še vsaj ene večje predavalnice, saj je trenutna
mnogokrat prezasedena in je potrebno dejavnosti seliti
na druge, včasih tudi plačljive, lokacije, …
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IV.

PREDLOG NOVE LOKACIJE – ŠTUDENTSKI KAMPUS ŠOU V
LJUBLJANI

Na trgu je zelo malo lokacij v samem centru Ljubljane, ki bi obsegale zadostno velikost
zemljišč in stavb, potrebnih za raznovrstno dejavnost ŠOU v Ljubljani in seveda
predvsem študentov. V mesecu maju smo prejeli ponudbo Replike Invest d.o.o. za
nakup zemljišča in stavb na lokaciji Pivovarniška 6, Ljubljana (označeno spodaj), ki bi
ustrezale potrebam ŠOU družine in možnosti nadgradnje dejavnosti le-te.

Pivovarniška 6 (rdeče) in Kersnikova 4 in 6 (rumeno), Ljubljana.

Navedeno zemljišče se nahaja v centru Ljubljane na Pivovarniški 6 poleg Pivovarne
Union. Gre za zaključeno celoto na lokaciji v središču mesta v neposredni bližini parka
Tivoli in glavnih prometnih povezav po Ljubljani.
Predlog nakupa zajema:
-

5.488 m2 zemljišča na katerem se nahaja
10 objektov z neto tlorisno površino 3.084 m2.

Na zemljišču je deset obstoječih objektov, ki imajo vse potrebne priključke in bi bili z
manjšimi adaptacijami z nizkimi stroški primerni za opravljanje različnih dejavnosti, ki
so navedeni skozi ta dokument. K objektom pripadajo še parkirišča, zaradi svoje lege
pa so dostopen tudi za vse oblike javnega prometa, vključujoč bližino železniške
postaje.
Nakup in preurejanje nepremičnine predstavlja dolgoročno investicijo ŠOU v Ljubljani,
ki bi bila zaključena leta 2016 (časovnica podana ob zaključku poglavja).
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Tako veliko zemljišče in objekti s trenutno cca. 2.000 m2 uporabnih poslovnih prostorov
je prav gotovo velik izziv za postavitev novega koncepta Študentskega centra za
naslednjih deset let. Slednji bi omogočal skoncentriranje večine dejavnosti ŠOU
družine na enem mestu, kar bi študentom ponujalo koriščenje aktivnosti ŠOU v
Ljubljani in drugih članov ŠOU družine na lažji in bolj dostopen način, obenem pa bi
omogočal širjenje dejavnosti organizacije, ki bi bile namenjene izključno boljšemu
vsakdanu študentov in nevladnih organizacij v katerih delujejo.
Namen predlagane spremembe investicije, je omogočiti dolgoročno stabilizacijo in
enotnost poslovanja ter obstoja ŠOU v Ljubljana, preselitev vseh institucij ŠOU v
Ljubljani skupaj s sedežem ŠOU v Ljubljani na eno mesto ter s tem bistveno bolj
povezati usmeritev delovanje ŠOU v Ljubljani ter njegovih pravnih oseb. Hkrati pa bodo
lahko študenti v centru Ljubljane imeli na enem mestu dostop do vseh storitev ter
ponudbe vseh dejavnosti ŠOU v Ljubljani in njegovih pravnih oseb, ki bodo še
razširjene od današnjih. Gre za popolno dolgoročno racionalizacijo poslovanja ŠOU v
Ljubljani s pozitivnimi učinki zlasti za študente, česar pa v Ljubljani do sedaj ni bilo
mogoče najti.

Pivovarniška 6, Ljubljana.

Vizija Študentskega kampusa ŠOU v Ljubljani
Vizija razvoja je ključnega pomena za samo investicijo nakupa novega zemljišča na
Pivovarniški ulici 6, saj jo kot takšno vsebinsko in finančno opredeljuje ter upravičuje
njeno smotrnost in njeno ekonomičnost.
Temeljna vizija je vzpostavitev Študentskega
mednarodno primerljiv s tovrstnimi kampusi v
kampusov je na enem mestu združevati vse
pomagati mladim v presečnem času življenja –

kampusa ŠOU v Ljubljani, ki bo
tujini. Osnovni namen študentskih
študentske potrebe in interese ter
skozi študentska leta. Ta vizija je v
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razviti tujini že zgodovinska praksa, v Sloveniji pa tovrstnega organiziranega kampusa,
kljub mnogim prizadevanjem države še vedno nimamo. Pri vzpostavitvi Študentskega
kampusa ŠOU v Ljubljani gre torej za pravi preboj in revolucionarno težnjo študentov,
saj je država na tem področju zatajila. Študentje tako, kot že mnogokrat skozi
zgodovino, postavljamo temeljni kamen.
Vizija Študentskega kampusa ŠOU v Ljubljani je uresničiti temeljni študentski interes
in ponuditi skupen študentski prostor, ki bo namenjen izpolnjevanju eksistenčnih
študentskih potreb, kakor tudi študijskih in obštudijskih interesov, kar pa je tudi
ustanovna težnja Študentske organizacije Univerze v Ljubljani. Ponuditi študentu vse
na enem mestu:
-

ŠTUDENTSKI DOM, saj je bivanjska problematika študentov eksistenčne
narave. Poleg tega se javni študentski domovi srečujejo s pomanjkanjem
kapacitet glede na potrebe študentov (na javni razpis prispe na začetku
študijskega leta več prijav kot je razpoložljivih ležišč). Študentski dom s
predvidenimi 150 ležišči in skupnimi prostori je tako odgovor na študentske
potrebe po prostih ležiščih tekom študija. Sprejemni postopek bo temeljil na
javnem razpisu, razpisni pogoji pa na socialnem statusu študentov. Cena bo
neekonomske narave. Gre torej za prenos dobrih praks javnih študentskih
domov in subvencioniranega bivanja pri zasebnikih.

-

ŠTUDENTSKA MENZA, saj je študentska prehrana prav tako eksistenčni
element v življenju vsakega študenta. Z odlično med študenti sprejeto prvo
študentsko menzo na Kersnikovi 4 smo že pokazali, da se študenti lahko zdravo
in poceni prehranjujejo. Tako je smotrna izgradnja študentske menze tudi v
okviru Študentskega kampusa ŠOU v Ljubljani, kjer bodo študentje imeli na
voljo zdrav, topel in poceni študentski obrok.

-

ŠTUDENTSKA DISKONTNA TRGOVINICA pomeni še zadnjo od treh
eksistenčnih elementov Študentskega kampusa ŠOU v Ljubljani. Ideja
študentske diskontne trgovinice je trgovina študentske narave, kar pomeni z
osnovnimi življenjskimi artikli (testenine, mleko, sadje, zelenjava, kruh in drugi),
ki so najcenejšimi na trgu.

-

ŠPORTNA INFRASTRUKTURA je prav tako pomemben del študentskih
kampusov, saj je po vseh priporočilih zdravstvenih strokovnjakov prav v času
študija, ko se končuje fizični razvoj oseb ključno telesno gibanje. Cilj je izgradnja
montiranega večnamenskega športnega prostora, ki bo služil za vsakodnevno
študentsko ukvarjanje s športom, kakor tudi za namene zavoda ŠOU Šport s
številnimi programi za študente. Možen bo tudi prenos vseh študentskih
univerzitetnih lig in športnih tekmovanj v večnamenski športni prostor ŠOU v
Ljubljani. Poleg pokrite športne infrastrukture bodo na voljo tudi zunanja športna
igrišča, ki bodo ponujala svojevrstno športno udejstvovanje. Izjemno priročna
pa je tudi bližina parka Tivoli, ki s svojimi tekalnimi stezami in zelenimi
površinami ponuja užitek in sprostitev.
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-

ŠTUDENTSKI INKUBATOR bo v okviru študentskega kampusa služil kot
razvojna platforma za mlade in jim pomagal pri iskanju različnih poslovnih
priložnosti. Študentje bodo tako lahko že v času študija razvijali svoje ideje in
kljub mladosti razvijali osebni in poslovni potencial. Poleg tega pa bo postavljen
kot referenčni primer inkubatorjev, ki jih z razliko od Slovenije v tujini ne
primanjkuje.

-

ŠTUDENTSKO NEVLADNO STIČIŠČE bo namenjeno vsem študentskim
društvom Univerze v Ljubljani,. Vzpostavitev le tega je nujno potrebna, saj je v
Slovenija močna in številčna civilna družba, še posebej pa je potrebno razvoj le
te spodbujati že v študentski sceni. Realizacija Študentskega nevladnega
stičišča bo pomenila prepletanje idej in projektov, dolgoročne sinergije in nova
znanja.

-

PREDAVALNICE so pomembni del študentskega življenja. Služile bodo
predvsem kot prostori izobraževanj, predavanj za organizacijske oblike
(predvsem zavode ŠOU v Ljubljani) in ostale projekte v okviru ŠOU v Ljubljani.
Brezplačno bodo voljo tudi študentskim društvom, drugim študentskim oblikam
organiziranja, samo-organiziranim skupinam študentov in drugim za
izobraževalne dejavnosti.

-

ŠTUDENTSKA ČITALNICA bo osrednji center študentskega življenja v
študentskem kampusu, saj bosta z razpoložljivim prostorom in literaturo
namenjeni študiranju, delu, poglabljanju znanj ali zgolj prebiranju v mirnem
okolju.

-

KULTURNO-UMETNIŠKI ŠTUDENTSKI CENTER bo v okviru vzpostavitve
nudil dejavnosti kulturne in umetniške narave v obliki koncertov, razstav in
drugih prireditev. Cilje je dolgoročno spodbujanje udejstvovanje študentov na
tem področju in spoznavanje idej, ki so stran od »mainstreama«. Obenem pa
bo različnim pevskim zborom, folklornim in gledališkim skupinam omogočena
vadba.

-

ORGANIZACIJSE OBLIKE ŠOU V LJUBLJENI bodo s selitvijo postale del
novega študentskega kampusa ŠOU v Ljubljani. V prvi fazi to pomeni sinergijo
in prepletanje delovanja celotne organizacije na enem mestu. V drugi fazi pa
približanje ŠOU v Ljubljani študentski populaciji, ki se zdi včasih na videz
odtujena.

-

FESTIVALI ŠOU V LJUBLJANI so poleg vseh priložnosti le ena izmed
primerov za uporabo ostalih nepozidanih prostorov v okviru študentskega
kampusa.

Študentski kampus ŠOU v Ljubljani bo z vzpostavitvijo zgoraj naštete osnovne
infrastrukture in ponujenih možnosti za študente največji projekt v zgodovini ŠOU v
Ljubljani in bo v celoti služil študentskemu interesu.

17/20

Strategija upravljanja nepremičnin in investicij ŠOU v Ljubljani

Viri financiranja Študentskega kampusa ŠOU v Ljubljani
Financiranje ŠOU v Ljubljani izkazuje pozitiven denarni tok prihodkov in odhodkov,
finančna stabilnost ŠOU v Ljubljani pa s sledečimi spremembami v obliki novih
investicij v nepremičnine ni ogrožena, zato so izpolnjeni pogoji za uvrstitev tovrstne
investicije v program dela ŠOU v Ljubljani.
Investicije bodo izvedene skladno z določbami 25. člena Pravilnika o finančnem
poslovanju ŠOU v Ljubljani, potrjene na podlagi sklepov Študentskega zbora ŠOU v
Ljubljani kot glavnega, zakonodajnega, organa naše organizacije, na svoji junijski seji.
Za nakup, obnovo in oživitev Študentskega kampusa ŠOU v Ljubljani bi se namenila
sredstva pridobljena s prodajo nepremičnin, ki jih ŠOU v Ljubljani ne bo potreboval več
oziroma jih že sedaj ne uporablja ali pa so slednja zaradi različnih razlogov
problematične, kar je natančneje zapisano v prejšnjih poglavjih – to sta Borštnikov trg
2 in Beethovnova 9, Ljubljana. Nadaljnji vir financiranja so lastna sredstva, pod pogoji,
da ne bo ogrožena finančna stabilnost ŠOU v Ljubljana. Lastni viri financiranja
investicije predstavljajo samo dolgoročni viri, presežki prejšnjega in tekočega leta ter
amortizacija za tekoče leto. Vir financiranja so glede na vsebino projekta tudi sredstva
EU ter drugi izvenproračunski viri, trenutno bi bili aktualni naslednji razpisi (vsebino
razpisov bo potrebno spremljati v času poteka investicije):
razpisi za podporo socialnemu podjetništvu: razpis Ministrstva za
gospodarski razvoj in tehnologijo: Javni razpis za spodbujanje projektov
socialnega podjetništva,
razpisi za podporo mladinskim centrom in mladinskemu delu: razpis
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: Javni poziv za
sofinanciranje programov mladinskega dela,
razpisi za podpiranje izgradnje dodatne turistične infrastrukture: razpis
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: Javni razpis za pridobitev
sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj - ESRR - dvig
konkurenčnosti turističnega gospodarstva - turistična infrastruktura,
razpisi za prostočasne in druge rekreacijske aktivnosti: razpis Fundacije
za šport: sofinanciranje športnih dejavnosti raziskovanja in razvoja športa
ter založništva,
razpisi za podporo mednarodnemu vključevanju in usposabljanju mladih:
razpis Javnega zavoda Center Republike Slovenije za mobilnost in
evropske programe izobraževanja in usposabljanja kot Nacionalna
agencija EU: Erazmus+ …
Glede na navedeno bi se Študentski kampus ŠOU v Ljubljani lahko financiral v celoti
iz sredstev, ki na noben način ne predstavlja zadolževanja ŠOU v Ljubljani, obenem
pa ne posega v zmanjšanje financiranja dosedanjih vsebinskih aktivnosti ŠOU v
Ljubljani.
Pri navedenem gre zlasti za dolgoročno usmeritev ŠOU v Ljubljani, da se proda
nepremično premoženje, ki ga ne potrebujemo in se celotno študentsko dogajanje v
Ljubljani preusmeri v eno središče na enem mestu v prestolnici, tako da bo lažje
dostopen za vse.

18/20

Strategija upravljanja nepremičnin in investicij ŠOU v Ljubljani

Planiran časovni akcijski načrt revitalizacije celotnega
Študentskega kampusa ŠOU v Ljubljani za obdobje 2014–2016
-

prostora

2014

Ureditev dokumentacije in nakup celotne nepremičnine na osnovi menjave
neizkoriščenih oz. premalo izkoriščenih nepremičnin (zamenjava stanovanja na
Beethovnovi 9 in stavbe na Borštnikovem trgu 2 za navedeno celoto na Pivovarniški
6). V procesu pogajanj bi morebitna doplačila pokrili iz sredstev ŠOU v Ljubljani kot je
zapisano v podpoglavju financiranja. Ob menjavi lokacije Borštnikov trg 2 se v
menjalno pogodbo vključi klavzula o najmanj 10 letnem brezplačnem delovanju
obstoječe čitalnice in kavarne, ki smo ju na Borštnikovem trgu uredili v letu 2014, z
možnostjo podaljšanja.
Predviden zaključek dogovorov in nakup na osnovi menjave ter plačila je julij 2014.
V skladu s Pravilnikom o finančnem poslovanju ŠOU v Ljubljani se septembra začne
pripravljat natančnejši arhitekturni načrt, projektne naloge in akcijski plan za naslednje
mesece, kar se nadaljuje tudi v naslednjih obdobjih v sodelovanju s preostalimi člani
ŠOU družine. O nadaljnjih investicijah v objekte predhodno odloča študentski zbor, ki
slednje vključi v finančni načrt prihodnjega finančnega obdobja.
Jeseni se prične pripravljat dokumentacija za vzpostavitev modela študentskih sob na
način subvencioniranega študentskega doma (subvencija pri zasebnikih).
Po nekaj letnih naporih se uredi etažna lastnina za Kersnikovo 4. Zagotovi se
najemnika za do sedaj prazne prostore na Vojkovi 63. Obstoječi študentski menzi se
avgusta prijavita na razpis za subvencionirano študentsko prehrano z obstoječimi
objekti (Kersnikova, Vojkova, Borštnikov trg).
-

2015

V tem letu se izvedejo določena dela na objektih, predvidena je tudi selitev prvih
zavodov in organizacijskih oblik in drugih delov ŠOU v Ljubljani na novo lokacijo.
Urediti je potrebno dohod za pešce iz smeri Celovške ceste.
Za izvedbo vsega navedenega se pričnejo pridobivati finančna sredstva in sredstva iz
fondov EU.
V pomladnih in poletnih mesecih se izvedejo obnovitvena dela obstoječih objektov.
Predvidena je rušitev tretjine objektov na zahodnem delu in sicer tistih, ki so trenutno
urejeni kot skladišča ali kot pokriti prostori. Na istem mestu se prične postavljat
montažni objekt namenjen športnim dejavnostim v upravljanju Zavoda ŠOU šport.
Skupaj z Zavodom ŠOUhostel se uredi do 60 sob na severnem delu zemljišča, ki proti
koncu leta preidejo v rabo kot subvencionirane študentske sobe. Do takrat se zaključi
vso dokumentacijo za organizacijo t. i. študentskega doma, pridobi možnost
subvencioniranja s strani države za subvencionirano bivanje študentov pri zasebnikih.
Obenem služi objekt tudi prehodnim namestitvam študentov na študijskih izmenjavah
in tistim, ki še čakajo na vselitev v javne študentske domove.
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V centralnem delu zemljišča se skupaj z Zavodom Študentska menza uredi velika
študentska menza za okoli 150 oseb s spremljevalnimi deli in prireditvenim prostorom
za kulturna srečanja.
Nova študentska menza se avgusta prijavi na razpis za subvencionirano študentsko
prehrano, ki bo študentom ponujala subvencionirano prehrano v letu 2016.
Objekti na južnem delu so namenijo zavodom, fundaciji in ŠOU v Ljubljani. Vselitev v
prostore do julija 2015.
V kleti centralne zgradbe se uredi klub pod okriljem Zavoda K6/4, ki prične obratovati
ob začetku študijskega leta.
V severovzhodnem delu zgradb se predvidi eden največjih evropskih inkubatorjev in
start-up sistemov za mlade, ki jim moramo pomagati pri iskanju poslovnih priložnosti,
ter coworking prostor. Za vsebinsko izvedbo skrbi Zavod Socialni inkubator, ki bo k
izvedbi privabil tudi druge sorodne nevladne organizacije in oblike organiziranja
mladih.
Vzpostavi se študentsko nevladno stičišče, ki obsega neprofitne ločene samostojne
prostore namenjene najmanj 20 študentskim društvom ter skupni nevladniški prostor
po vzoru pisarne, ki je pred avgustom 2013 delovala v pritličju Kersnikove 4, ko se
društvom ponudi vso potrebno infrastrukturo za njihovo delovanje, hkrati pa omogoči
prostor za izmenjavo mnenj in izkušenj.
Kulturni dejavnosti in delavnicam se namenijo prostori ob južnem delu zemljišča. Izdela
se primeren prostor za izvedbo tudi tehnoloških delavnic v upravljanju Zavoda ŠOLT.
Prostor za vadbo se omogoči tudi študentskim pevskim zborom in folklornim ter
gledališkim skupinam.
Nova študentska menza se avgusta prijavi na razpis za subvencionirano študentsko
prehrano, ki bo študentom ponujala subvencionirano prehrano v letih 2017 in 2018.
Pridobi se najemnike za preostale prostore ŠOU v Ljubljani, ki bi bili zaradi selitve v
kampus v delu izpraznjeni (Vojkova 63).
-

2016

Nova študentska menza prične obratovati v začetku leta.
Možnost nadgradnje in dograjevanja kapacitet Zavoda ŠOUhostel v primeru učinkovite
izrabe prve preureditve v letu 2015 in sicer je načrtovana nadgradnja za nekje do 150
sob.
V okviru študentskega kampusa prične obratovati študentska diskontna trgovina z do
50 osnovnimi prehrambnimi izdelki za študente po najnižjih cenah. S svojimi programi
omogoča še cenejša živila socialno ogroženim študentom in deluje tudi kot socialna
trgovina za študente.
Montažni objekt namenjen športnim dejavnostim je v celoti postavljen in prične
obratovati spomladi 2016.
Kampus ŠOU v Ljubljani postane eden od najboljših primerov dobre prakse skrbi za
študente in njihovega celostnega razvoja.
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