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1. Financiranje članic
Pravilnik o finančnem poslovanju zahteva, da se 60% sredstev, namenjenih ŠSUL,
razdeli med ŠS članic. Letos uvajamo bistveno spremembo v razdeljevanje sredstev.
Nekaj članic z zelo malo študenti razdeljevanje sredstev glede na število študentov
močno prizadene. Možna so tudi izplačila manjša od 100€, kar pa ni dovolj za
izpeljavo kakršnegakoli projekta. Letos vpeljujemo dodatek za delovanje ŠS članic z
malo študenti.
(60% sredstev gre takoj članicam. Kasneje se članicam prenese še 13.987,95 , kar znese
19 %. 79% vseh sredstev gre ŠS članic. To je zelo smiselno, saj je z razpisom nagrajena
aktivnost članic, ne pa samo število študentov.)
Za spodbujanje ŠS članic z malo študenti, ki dobijo iz financiranja na podlagi števila študentov
premajhen znesek. Prav je, da se takšen dodatek vpelje, se ga ohranja kakšno leto ali dve,
hkrati pa še se posebej skrbno preuči predložena finančna poročila in iz njih oceni smotrnost
takšnega dodatka. Dodatek je smiselen in bo porabljen v korist študentov. Članice z malo
študenti so predvsem akademije; glede na naravo njihovega delovanja pa pričakujem, da
bodo organizirani dogodki imeli lahko še širšo korist za javnost (odprte razstave, koncerti...).

ŠSUL je v lanskem letu izvedel razpis v vrednosti 9.500,00 € za projekte
študentskih svetov članic. Pokazalo se je, da je na razpis prispelo veliko
projektov, zato bomo letos, za ta namen dodelili več sredstev za projekte Študentskih
svetov članic, ki se bodo izvajali v študijskem letu 2010/2011. Pogoje in navodila
bomo definirali v okviru Razpisa za sofinanciranje projektov študentskih svetov članic
UL za leto 2011.

2. Delovni vikend ŠS UL
Delovni vikend ŠSUL je tradicionalen projekt, ki ga lansko leto nismo izvedli. Izvedli
ga bomo skupaj z Študentsko organizacijo v Ljubljani. Zaradi sprememb v ŠOU LJ in
veliko novih svetnikov je delovni vikend smiselno organizirati v čim večjem obsegu,
dela in druženja.
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Delovni vikend bo vsebinsko usmerjen na aktualno temo novega Zakona o visokem
šolstvu in Nacionalnega programa visokega šolstva. Delovna aktivnost bo obsegala
delovne skupine in sejo, na kateri bomo sprejeli skupna stališča ( 25/26/27. februar
2011).
(Delovni vikend se organizira skupaj s Študentsko organizacijo. Potrebno se je
zavedati, da so funkcionarji v ŠOU prav tako podkovani (če ne še bolj) v reševanju
študijske problematike. Smiselno je organizirati delovni vikend, kjer se bodo člani
ŠSUL in ŠOU spoznali ter izmenjali informacije.)

3. Izobraževanje ter povezovanje
Ključnega pomena za uspešno delo je redno udeleževanje izobraževanj in strokovnih
srečanj študentov.
Ti so pomemben vir informacij, predvsem v smislu izmenjave dobrih praks, vpogleda
v sistem in način študija po ostalih univerzah, primerjave študentskega življenja in
širše razgledanosti. ŠSUL bo poslal svetnike na posvetovanja, izmenjavo mnenj in
izkušenj na različne mednarodne konference in okrogle mize, ki se navezujejo na
aktualno študentsko dogajanje.
Katerih aktivnosti se bodo naši člani udeležili, se bo ŠS UL odločal preko leta na
podlagi vabil, ki jih bomo prejeli tako iz tujine kot od domačih organizacij.
Udeležencem se bodo pokrili stroški akontacije, prevoza in nastanitve. Točen znesek
je težko predvidljiv, predvidevamo približno 12.000,00 €.
(12.000 € je majhna ocena sredstev potrebnih za udeležbo na dveh konferencah.
Čakamo povabilo iz Rusije. Vsekakor bi bili veseli, če bi obisk v Rusijo uspel, ker jih ni veliko
in bi prinesel veliko svežine med dosedanjimi obiski zahodnih držav.)

4. Obiski predsedstva ŠSUL na članicah UL
V programu dela priloženem kandidaturam smo se zavezali, da bomo obiskali vse ŠS
članic in se seznanili z njihovim načinom dela, težavami in dobrimi praksami. Takšna
aktivnost bo povečala enotnost in pretok informacij na ŠSUL ter lažjo primerjavo
poslovnikov.

5. Dan študentskih svetov
Dan študentskih svetov poteka oktobra pred volitvami v ŠS članic. Na ta dan
študentski svet postavi svojo info-točko v avli članice, na kateri deli svoj material in
odgovarja na vprašanja študentov.
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Tako omogoča predstavitev članov študentskih svetov in njihovega delovanja kot tudi
obveščanje študentov. Kot predstavitveni material bi delili tudi zloženke, blokce in
svinčnike, ter drugo informativno gradivo, ki ga bo pripravil ŠSUL. Pripravili bomo
novo posodobljeno informativno gradivo. S tem bi pripomogli tudi k promociji ŠSUL.
(Študentski sveti na članicah se morajo promovirati, saj jih ima večina težave s zagotavljanjem
potrebnega števila študentovi za delovanje. Informacijska točka kakšen teden pred volitvami v ŠS članic
bi bila dobrodošla na takšnih (tudi drugih) članicah. ŠSUL jim lahko pomaga vsaj z tiskanjem
promocijskega materiala v obliki brošur. Okvirni predračun tiskarne UL je do 350 Evrov za natis po 1000
izvodov.)

6. Družabna srečanja članov ŠSUL
Prav je, da se člani srečamo kdaj tudi v sproščenem vzdušju ter se tako tudi bolje
spoznamo. Načrt je, da bi se vsaj enkrat športno udejstvovali in vsaj enkrat udeležili
kulturne prireditve. Svetnike akademij bomo prosili za sodelovanje pri pripravi
kulturnega programa.
7. Ureditev pravilnikov in poslovnikov ŠS UL in ŠS članic UL
Nekateri deli poslovnika ŠS UL so zastareli oziroma nepotrebni, zato jih bo delovna
skupina, ki bo oblikovana, pregledala in predlagala spremembe.
Zavzemamo se za ureditev poslovnikov in pravilnikov (Pravilnik o volitvah v ŠS
članice in Pravilnik o finančnem poslovanju ŠS članice) na članicah ŠS UL, saj so
poslovnik in pravilniki temelji za delovanje ŠS članice in jih stari predsednik ŠS
članice svečano preda novemu ob prevzemu funkcije. Ponovno bomo izdali vodnik za
delovanje ŠS članice. Poslovnike bomo objavili na spletni strani ŠS UL internetne
strani UL.

8. Sodelovanje s študentskimi sveti univerz v RS
ŠSUL je član Nacionalne koordinacije študentskih svetov. Letošnjo leto je
predsedstvo predano ŠSUM in podpredsedstvo ŠSUP. Sodelovanje je ena izmed
najpomembnejših delovanj ŠSUL navzven.

9. Promocija
Po pregledu zalog promocijskega materiala iz prejšnjih let ugotavljamo, da zaloge so,
vendar jih je zaradi konstantne promocije ŠSUL potrebno dopolnjevati. Naročili bomo
nekaj študijskih potrebščin, ki bodo po naši oceni najbolj vidne in vpadljive glede na
ceno ter hkrati uporabne.
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ŠSUL se bo aktivno odzival na aktulno študentsko problematiko, tako na področju
zakonodaje, kot tudi druge študijske problematike z organizacijo okroglih miz. Stroški
obsegajo pripravo gradiv in promocijo, v obliki plakatov in podobno.
Glede na izkušnje iz preteklih let in po posvetu z odgovornimi za tutorstvo na
Univerzi v Ljubljani, smo se odločili, da bo ŠSUL v začetku prihodnjega študijskega
leta v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani in Študentsko organizacijo Univerze v
Ljubljani organiziral izobraževanje za vse tutorje in koordinatorje. Na ta način
preprečimo pretirano drobljenje sredstev med članice in posledično neefektivnost
porabljenega denarja. Hkrati tudi preprečimo vzporedno delovanje vseh omenjenih
organizacij, kjer je sedaj predvideno skupno usklajeno delovanje.
Sodelovanje bo potekalo v duhu povečevanja pretoka informacij do svetnikov ŠSUL.
Veliko dela se obeta pri sodelovanju z novim kariernim centrom, prav tako s
komuniciranjem s Centrom za univerzitetni šport.

10.

Internetna stran
V času, ko praktično vse informacije lahko dobimo na internetu bomo spletno stran
ŠS UL prenovili tako, da bo pregledna in bo z nje možno hitro in preprosto pridobiti
vse informacije o delovanju, sestavi in predvsem aktivnostih ŠSUL. Hkrati bo prenova
vključevala elemente za podporo ŠS članicam, (objava poslovnikov ŠS članic in
pravilnikov, tako bodo dokumenti na enem mestu in pregledni).

Predsednik Študentskega sveta
Univerze v Ljubljani
Janez Turk
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