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Plan dela ŠS NTF 

1.  Predstavitev dela ŠS NTF študentom. 

Na pozdravu brucem na fakulteti se vsem prvim letnikom predstavi ŠS in njegovo 
delovanje. Povabi se jih tudi k sodelovanju, saj nikoli ni prezgodaj, da se začneš aktivno 
vključevati v aktivnosti na fakulteti.  
po izvolitvi novega sveta, se novoizvoljen svet predstavi študentom, to leto prek zooma, 
da lahko ti spoznajo svoje svetnike. Predstavi se delo sveta, deli koristne informacije in 
odgovarja na vprašanja. Novoizvoljeni svet se tudi predstavi v časopisu Alumni OMM. 

2. Aktivno sodelovanje v vseh komisijah. 

Nove člane uvedemo v delovanje sveta in delovanje komisij. Pojasnimo vlogo vseh 
komisij. Poudarimo pomen aktivnega sodelovanja na vseh sejah komisij, upravnega 
odbora in senata. Novim članom se da možnost, da zastavijo vprašanja in podelijo svoje 
ideje za delovanje.  

3. Prenovitev statuta ŠS NTF. 

Stari statut je nujno potreben posodobitve. Hkrati se ga prilagodi z novo potrjenim 
poslovnikom ŠS UL. Delovna ekipa pripravi predlog novega statuta, ga predstavi na seji 
ŠS NTF in ga odda v sprejem na majski seji senata NTF.  

4. Posodbitev spletne in facebook strani. 

Pridobiti staro facebook stran od študenta, ki pred leti ni predal administratorskih pravic 
na nove člane. Aktualno facebook in spletno stran redno posodabljati in jih uporabljati za 
obveščanje študentov.  

5. Projekti ŠS NTF 

ŠS NTF vodi nekatere svoje projekte, zlasti pa podpira projekte drugih študentov. Zaradi 
pozne izvolitve in izrednih okoliščin se obravnava vse prošnje študentov za pomoč pri 
njihovih projektih individualno. Ohranjamo povezanost s partnerji preteklih let, predvsem 
odborom za Skok čez kožo in Društvom študentov geologije.   

6. Sodelovanje s Šo NTF 

Na projektih, kjer je to smiselno, se vzpostavi boljše sodelovanje s Šo NTF, saj lahko s 
skupnim delom dosežemo več. Tu ne govorimo o združevanju. Zgolj o sodelovanju pri 
izvedbi projektov v korist študentov. V preteklih letih se je sodelovanje med ŠS in Šo 
precej izboljšalo. Vidimo potencial za mnoge skupne projektne in idejno se član ŠS 
udeležuje sej Šo in obratno. 

7. Poudarjanje študentskega mnenja. 

Bolj glasno zavzemati se za pravice študentov, še posebej v teh časih. Aktivno delo na 
habilitacijah in pri vseh študentskih vprašanjih. Študente redno in aktivno pozivati, da si 
vzamejo čas in rešijo študentske ankete 



8. Zavzetje za vračilo neizvedenih aktivnosti, ki se jih je plačalo ob vpisu. 

Ugotovili smo, da se je ob vpisu v letu 2019/20 in 20/21 plačalo za določene aktivnosti, ki 
pa niso bile izvedene. Za te se zahteva vračilo sorazmerne vrednosti nazaj študentom. To 
naj se naredi z vračilom na bančni račun in ne v obliki dobropisa. Sproži se problematika 
na UO in od oddelkov zahteva pojasnila o rabi sredstev.  

 

Blaž Žerjav Jereb 
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