Družina ŠOU v Ljubljani
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (ŠOU v Ljubljani) je demokratično organizirana
skupnost, ki zastopa pravice in interese študentov Univerze v Ljubljani in samostojnih visokošolskih
zavodov, ki so člani ŠOU v Ljubljani, se zavzema za njihovo uresničitev, ter skrbi za kakovosten študij
ter pestro in kakovostno študentsko življenje. ŠOU v Ljubljani avtonomno izvaja študentske interesne
in obštudijske dejavnosti ter vodi študentsko politiko na področjih izobraževanja, socialnega in
ekonomskega položaja študentov ter mednarodnega sodelovanja.
Zavodi, ki spadajo v družino ŠOU v Ljubljani, so:











Zavod Socialni inkubator Študentski kampus, študentsko stičišče v centru Ljubljane, ki
na enem mestu ponuja vse najpomembnejše dejavnosti in storitve, ki jih potrebuje vsak
študent v času svojega študija;
Zavod Radio Študent, ki je ena najstarejših in največjih evropskih urbanih nekomercialnih
radijskih postaj, ki oddaja študentski nekomercialni radijski program;
Zavod ŠOU šport, ki organizira športno-izobraževalne tečaje in usposabljanja po ugodnih
cenah, študentska ligaška tekmovanja in prvenstva ter različne množične prireditve
športnega značaja;
Zavod ŠOLT, ki študentom in vsem ostalim ponuja širok izbor različnih izobraževalnih,
športnih in jezikovnih tečajev ter najrazličnejših delavnic;
Zavod Študentska svetovalnica, ki študentom ponuja brezplačno pravno, socialno in
psihološko svetovanje ter svetovanje za študij v tujini. V okviru zavoda deluje tudi
brezplačna posredovalnica študentskih sob m2 ter Študentska hiša SRCe, v katero se
lahko zatečejo študentje v socialni stiski;
Zavod ŠOU hostel, ki upravlja s Hostlom Celica, enim najlepših hostlov na svetu;
Zavod Kersnikova, kulturna ustanova, pod katere okriljem spadajo računalniški kulturni
center Kiberpipa, legendarni klub K4 in Galerija Kapelica.

Stalne dejavnosti ŠOU v Ljubljani pa so naslednje:








Tribuna, študentski kritični časopis, ki objavlja članke o študentski politiki, literarne prispevke
študentov ter družbeno-kritične prispevke;
Društveno stičišče STIKS izvaja različna izobraževanja za društva, jim omogoča uporabo
prostorov ŠOU v Ljubljani ter izvaja razpise ŠOU v Ljubljani za sofinanciranje dejavnosti
študentskih društev, zvez društev in zavodov;
Civilno-družbena iniciativa;
Dijaška skupnost Ljubljana;
Študentska prehrana;
KISS – komunikacijsko-informacijski servis.

V družino ŠOU v Ljubljani poleg tega spadajo še:




Fundacija Študentski tolar, Ustanova ŠOU v Ljubljani, katere namen je pomagati študentom v
stiski - s povratnimi in nepovratnimi denarnimi pomočmi in z dodeljevanjem materialne
pomoči;
Beletrina, zavod za založniško dejavnost.

Več na: www.sou-lj.si .

