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Študentska organizacija Univerze v Mariboru je stanovska skupnost študentov mariborske univerze. Organizirana je na
podlagi Zakona o skupnosti študentov, sprejetega leta 1994, in primerjalno z drugimi evropskimi nacionalnimi,
univerzitetnimi in lokalnimi študentskimi združenji avtonomno skrbi za izvajanje študentskih interesnih in obštudijskih
dejavnosti ter vodi študentsko politiko na področju izobraževanja, socialnega in ekonomskega položaja študentov ter
mednarodnega sodelovanja.
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Zgodovina
V petdesetih letih so bili študentje na univerzah organizirani v skupnosti študentov. Te so imele status pravne osebe in
lastne programe ter koncepte dela. Član skupnosti je bil vsak redni študent. Univerzitetna skupnost se je preko republiške
vključevala v študentsko organiziranost na zvezni ravni (Zveza študentov Jugoslavije).
Leta 1974 so se študentske skupnosti združile v Zvezo socialistične mladine Slovenije in delovale kot njene univerzitetne
konference, 1989. pa je razdružitev ZSMS ponovno prinesla dve samostojni študentski organizaciji obeh slovenskih
univerz. Leta 1990 so bile na obeh univerzah izpeljane prve neposredne in tajne volitve v študentska parlamenta. Z
združitvijo Študentske organizacije Univerze v Mariboru kot naslednice nekdanje univerzitetne konference ZSMS z Zvezo
študentov je leta 1991 nastala sedanja Študentska organizacija Univerze v Mariboru.
S sprejemom Zakona o skupnostih študentov v letu 1994 in Študentske ustave v letu 1997 so bili postavljeni novi temelji
študentskega organiziranja, Študentska organizacija Slovenije pa je bila urejena kot samoupravna skupnost slovenskih
študentov. Na podlagi Zakona poznamo v Sloveniji primerljivo z drugimi evropskimi državami štiri ravni študentske
organiziranosti: nacionalno v obliki Študentske organizacije Slovenije, univerzitetno v obliki obeh univerzitetnih
študentskih organizacij, lokalno v obliki lokalnih študentskih klubov in interesno v obliki študentskih interesnih društev.
Slednja, interesna raven organiziranosti, zaenkrat v Sloveniji še ni zaživela.
Leta 2002 je Skupščina Študentske organizacije Slovenije (sestavljajo jo najvišji organi obeh univerzitetnih študentskih
organizacij in najvišji organ študentskih organizacij lokalnih skupnosti) sprejela novo Študentsko ustavo Študentske
organizacije Slovenije (ŠOS), na podlagi katere je urejena današnja študentska organiziranost.
Na podlagi novega temeljnega akta ŠOS je povsem na novo organizirana doslej ne delujoča notranja struktura nacionalne
skupnosti študentov tako, da je zmožna opravljati nacionalne funkcije pri predstavljanju interesov slovenskih študentov
na področju socialnih in zdravstvenih vprašanj, visokošolske problematike in mednarodnega sodelovanja. Po mnenju
mnogih je najpomembnejši del nove Študentske ustave tisti, ki opredeljuje notranji nadzor nad poslovanjem in
namembnostjo sredstev Študentske organizacije Slovenije ter njenih organizacijskih oblik. Le-ta naj bi zagotovil
transparentno in javno poslovanje slovenskih študentskih organizacij in klubov. Pomembne spremembe so tudi na
področju financiranja študentskih organizacij, saj je ŠOS – po novi Študentski ustavi – edini naslovnik za koncesijsko
dajatev iz naslova opravljanja dejavnosti posredovanja začasnih in občasnih del dijakov in študentov, sredstva pa deli
med posamezne organizacijske oblike združevanja študentov po vnaprej določenih ključih, zapisanih v ustavi.

Poslanstvo
Študentska organizacija Univerze v Mariboru kot študentov vredna organizacija z razvejano strukturo študentskih
interesnih dejavnosti in vodenjem študentske politike celostno zadovoljuje potrebe študentov.

Dejavnost
Temeljna dejavnost Študentske organizacije Univerze v Mariboru je izvajanje študentskih interesnih in obštudijskih
dejavnosti ter vodenje študentske politike na področju izobraževanja, socialnega in ekonomskega položaja študentov
ter mednarodnega sodelovanja. Dejavnost Študentske organizacije Univerze v Mariboru izvajajo oddelki ŠOUM, in sicer

predvsem na področjih socialnega standarda, izobraževanja in univerzitetne politike ter mednarodnega sodelovanja,
znotraj ŠOUM organizirane organizacijske enote, kot so Medijski center ŠOUM, Skupnost evropskih študentov tehnike
BEST, Dijaška skupnost Maribor in Študentska organizacija Fakultete za organizacijske vede Kranj. Del dejavnosti na
področjih študentske kulture, izobraževanja, študentskega športa, tehnične kulture, študentske mednarodne dejavnosti,
izpopolnjevanja študentov v tujini, raziskovalne dejavnosti, študentskega socialnega in ekonomskega položaja,
informacijskega in računalniškega opismenjevanja ter uporabe informacijskih tehnologij, študentskega založništva in
medijev, pa se izvaja v sodelovanju s pridruženimi člani ŠOUM. ŠOUM prav tako izvaja subvencionirano študentsko
prehrano v krajih, ki spadajo pod področje Univerze v Mariboru.
Temeljni cilji
Študentska organizacija Univerze v Mariboru izvaja svoje dejavnosti z namenom uresničiti naslednje cilje: (1) uresničiti
poslanstvo na poti do mednarodno primerljive diplome, ki bo kot visoko cenjen dokument doma in po svetu dokaz
sposobnosti in znanja študentov Univerze v Mariboru; (2) zagotoviti politične, gospodarske, kulturne in socialne pogoje
za uresničitev okolja, ki bo v vsakem posamezniku prepoznaval njegovo znanje in sposobnosti ter voljo za izboljšanje
kakovosti življenja njemu samemu in skupnosti, v kateri živi; (3) v sodelovanju z drugimi uresničiti takšen sistem
celostne študentske varnosti, katerega temelj bodo enake možnosti in solidarnost in ki bo študentom zagotavljal polne
možnosti za uveljavljanje socialnih pravic; (4) varovati in negovati interese študentov in utrditi svojo vlogo v
univerzitetnem, lokalnem, nacionalnem in mednarodnem okolju v interesu doseganja dobrobiti za študente Univerze v
Mariboru.

Organiziranost
Študentski zbor
Študentski zbor Študentske organizacije Univerze v Mariboru je najvišji organ študentov, združenih v Študentsko
organizacijo Univerze v Mariboru. Sestavlja ga 24 članov, izvoljenih na neposrednih in tajnih volitvah. Študentski zbor
ŠOUM zasleduje potrebe študentk in študentov mariborske univerze in usmerja delo predsedstva ŠOUM ter opravlja
druga dela in naloge, določene s Statutom ŠOUM. Študentski zbor ŠOUM ima dveletni mandat.
Nadzorni svet
Nadzorni svet Študentske organizacije Univerze v Mariboru je odgovoren za strokovno delovanje in poslovanje ŠOUM.
Zasleduje cilje in usmerja delovanje ter skrbi za nemoten in uspešen razvoj ŠOUM. Nadzorni svet ŠOUM sestavljajo štirje
predstavniki študentov, dva predstavnika delavcev in sodelavcev ter en predstavnik študentske javnosti.

Študentsko predsedstvo
Študentsko predsedstvo Študentske organizacije Univerze v Mariboru izvaja del obštudijskih in interesnih dejavnosti
študentov ter vodi študentsko politiko. Obravnava vprašanja na posameznih področjih študentskega življenja in opravlja
druge dejavnosti, ki jih določata Študentski zbor ŠOUM in Statut ŠOUM. Predsedstvo sestavljajo predsednik, sekretar za
izobraževanje in univerzitetno politiko, sekretar za socialna in zdravstvena vprašanja, sekretar za mednarodno
sodelovanje, ter sekretar za interesne dejavnosti študentov.

Strokovne službe
Študentska organizacija Univerze v Mariboru ima organizirane strokovne službe pod vodstvom direktorja, ki skrbijo za
izvajanje strokovnih nalog in zagotavljajo podporo delovanju Študentskega zbora ter Študentskega predsedstva
Študentske organizacije Univerze v Mariboru.
Organizacijske enote
So notranje organizirana dejavnost ŠOUM z lastnim predmetom dejavnosti in avtonomno notranjo strukturo. Na ŠOUM
so kot organizacijske enote organizirane Dijaška skupnost Maribor, Študentski multimedijski center Cyber.Student,
Medijski center ŠOUM, Skupnost evropskih študentov tehnike BEST in Študentska organizacija Fakultete za
organizacijske vede v Kranju.

Članstvo v drugih združenjih
Študentska organizacija Univerze v Mariboru je članica Študentske organizacije Slovenije in preko nje članica Evropskega
združenja nacionalnih študentskih organizacij ESU, neposredno pa članica ESN Erasmus Student Network International,
CSN Central European Student Network, SORCE Student Organising Conventions Everywhere, SCAA Student Conference
Alpe Adria, Informa International Student for Information Exchange in Evropskega združenja študentov tehniških
usmeritev BEST, z izvajanjem skupnih projektov pa sodeluje z mednarodnimi združenji Aiesec, Iaeste, Aegee, prav tako
pa tudi z njihovimi lokalnimi in nacionalnimi odbori v Sloveniji.

Financiranje
Študentska organizacija Univerze v Mariboru se avtonomno financira iz koncesijskih dajatev, ki jih delodajalci plačujejo
za občasna in začasna dela študentov in dijakov pooblaščenim agencijam za zaposlovanje. Takšna oblika financiranja je
skladna s sklepom Evropskega združenja nacionalnih študentskih organizacij ESU, ki pravi, da morajo biti študentske
organizacije avtonomne in proste vsakega zunanjega vmešavanja.

Nosilni projekti
Študentska organizacija Univerze v Mariboru je ponosna na projekte, ki jih izvaja sama ali v sodelovanju s pridruženimi
člani. Med te projekte sodijo: Lampiončki ter Lampiončkove igre, Študentska delovna brigada, SCIM - Student
Conference in Maribor, Študentska ekološka akcija Šteko, natečaj za najboljšo mlado rock skupino ŠOUROCK, Četrtkovi
večeri komedije, Komični četrtki, Scufan teden zdravja, Tutorstvo, Predavanja na prostem, Dostop – akcija informiranja
brucev ob začetku študijskega leta, izdajanje Študentskega univerzitetnega časopisa SPEKTER, upravljanje mladinskega
informacijskega posrtala Dostop.si, razni študentski koncerti, dobrodelne in zabavne prireditve ter vrsta izobraževalnih
projektov, v sodelovanju z drugimi pa izvaja še Nočni tek na Kalvarijo in ZZ Rolano mesto (skupaj z Univerzitetno športno
zvezo Maribor), Mednarodni festival Folkart v okviru Festivala LENT (skupaj s KUD Študent).

Institucionalna podpora študentom
Študentska organizacija Univerze v Mariboru je za potrebe izvajanja študentskih interesnih in obštudijskih dejavnosti
ustanovila ali soustanovila vrsto organizacij, ki jih financira. Le-te kot članice Skupine ŠOUM skrbijo za nemoteno
delovanje omenjenih dejavnosti.
Univerzitetna športna zveza Maribor (UŠZM), ki svoje programe predstavlja pod sloganom »Zdrava zabava« želi
študentom s čim bolj pestrimi in dostopnimi športnimi programi omogočiti vsakodnevno športno udejstvovanje za zabavo
in rekreacijo;
Zavod Litera, ki skrbi za študentsko založništvo in je pod svoje okrilje vzel tudi del leposlovnega založništva Založbe
Obzorja. Izdaja izvirni založniški program, ki ima značaj nacionalnega interesa;
Zavod ŠOUM, ki posreduje začasna in občasna dela študentom in dijakom ter skrbi za zaposlovanje mladih;
Zavod PIP – Študentski pravni in informacijski center ŠOUM je neprofiten zavod, katerega poglavitne dejavnosti so
pravno svetovanje, potrošniško svetovanje in alternativno reševanje sporov, informiranje ter svetovanje v osebni stiski;
Zavod za mladinsko popotništvo, ki sta ga ustanovila ŠOUM in Popotniško združenje Slovenije, skrbi za spodbujanje
mladinskega popotništva in pomaga mladim z informacijami o cenovno ugodnih prenočiščih v preko 80 državah sveta;
Zavod Štuk, ki študentom zagotavlja kulturne in zabavne prireditve.
KUD Študent, ki združuje Akademsko folklorno skupino Študent in Akademski pevski zbor Maribor. Glavna programska
usmeritev KUD Študent je ples in ljudsko izročilo v okviru folklorne dejavnosti ter petje v okviru zborovske dejavnosti.
Klub študentskih in dijaških družin Maribor, ki deluje pod okriljem ŠOUM Namen kluba je, namen kluba pa je
povezovanje študentskih in dijaških družin ter izmenjava izkušenj in informacij.

Sofinanciranje interesnih dejavnosti študentov
Študentska organizacija Univerze v Mariboru zagotavlja interesne dejavnosti študentov z izvajanjem lastne dejavnosti
in s sofinanciranjem programov društev, zvez društev, zavodov, samoupravnih skupnosti študentov, samoupravnih
lokalnih skupnosti in ustanov, ki izpolnjujejo pogoje Študentskega odloka o interesnih dejavnostih študentov v Mariboru.
Študentski programi posebnega pomena
Študentski programi posebnega pomena so tisti programi, ki jih izvajajo društva, zveze društev, zavodi, samoupravne
skupnosti študentov ali fundacije, ki izpolnjujejo zahteve iz 6. člena Študentskega odloka o interesnih dejavnostih
študentov v Mariboru in katerih prekinitev izvajanja bi bistveno vplivala na kakovost, raznolikost in množičnost
obštudijskih in interesnih dejavnosti študentov. V primeru, da se pravna oseba sofinancira na podlagi statusa študentskih
programov posebnega pomena, ne more za isti program pridobiti sredstev iz razpisnega sofinanciranja.
Presojo o študentskih programih posebnega pomena na podlagi predloga Komisije za interesne dejavnosti študentov
opravi Študentsko predsedstvo Študentske organizacije Univerze v Mariboru.

