
 

 
 
 
 

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

PROJEKTI ŠTUDENTSKIH DRUŠTEV NA KAMPUSU 
 
 

o Delovanje društev na kampusu 
Socialni inkubator Študentski Kampus, kot glavno stičišče študentskih idej, aktivnosti in podpornih 
storitev, v svojih prostorih omogoča delovanje številnih študentskih društev. Primarni namen je 
študentom in članom društev zagotoviti primerne prostore za delo in zadostiti ostalim potrebam. Ob 
tem pa je cilj društvom in ostalim organizacijam nuditi tako strokovno kot strukturno podporo, da lahko 
razvijajo svoje potenciale in nadgrajujejo svoje projektne ali podjetniške ideje.  
 
Trenutno na Študentskem Kampusu prostore za namene delovanja koristi več društev, med njimi tudi 
Društvo Strojnik.si in interdisciplinarno Inženirsko društvo Superior Engineering. V tem trenutku pa je 
objavljen razpis projektnih prostorov, s katerim bo Socialni inkubator Študentski Kampus lažje 
delovanje omogočil še večjemu številu društev.  
 

o Pisarne oziroma prostori društev 
V zadnjem letu so se pod okriljem Študentskega Kampusa s pomočjo društev uredili tudi dodatni 
prostori za t.i. Coworking. Gre za pisarniške prostore, ki zagotavljajo udobje in prilagoditev pri izboru, 
ter so cenovno dostopni mladim podjetnikom in novim »start-up« podjetjem na trgu. Gre za stalne, 
začasne ali občasne prostore. Ob prostorih so zagotovljena tudi brezplačna parkirna mesta. Ob tem je 
namen, da kapaciteto delovnih prostorov še povečamo in zagotovimo delovne prostore še dodatnim 
društvom ali organizacijam.  
 

o Materialni stroški 
Namenjeni vzdrževanju in izboljšavam trenutne infrastrukture Študentskega Kampusa. Gre predvsem 
za zagotavljanje varnih in najnovejših prostorov za uporabo društev, kot so različna gradbena in 
vzdrževalna dela ter bruto plače zaposlenih, ter zagotavljanju infrastrukturnih potreb uporabnikov. 
 

o Organizacija dogodkov društev 
Ob oddaji prostorom in podpori društev, Študentski Kampus omogoča tudi pomoč pri organizaciji 
različnih sponzorskih dogodkov z namenom predstavitve posameznih društev. V preteklem letu je 
Kampus društvom omogočil organizacijo številnih društvenih dogodkov. S tem pa poskrbel za 
spodbujanje mreženja med proaktivnimi posamezniki, študentskimi skupinami in ostalimi društvi ter 
njihovimi pokrovitelji.  
 

o Sofinanciranje programa društev 
 

Socialni inkubator Študentski Kampus s svojimi sredstvi omogoča tudi sofinanciranje programov in 
dejavnosti društev iz vseh področij, delujočih pod njegovim okriljem ter tako pomaga pri izvajanju 
različnih delavnic in drugih dogodkov, ter študentom ponuja finančne olajšave za razvijanje novih idej 
in projektov.  
 

 
 

 


