
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Predmet: Izvlečki sklepov 46. redne seje Študentskega predsedstva Študentske organizacije Univerze v 

Mariboru 

 

Na 46. redni seji Študentskega predsedstva Študentske organizacije Univerze v Mariboru, ki je bila v torek 16. februarja 

2021, so bili sprejeti naslednji sklepi: 

 

Sklep R-46/01: 

'Dnevni red 46. redne seje Študentskega predsedstva ŠOUM se potrdi.'  

 

Sklep R-46/02: 

'Študentsko predsedstvo ŠOUM potrdi zapisnik 45. redne seje Študentskega predsedstva ŠOUM, kot izhaja iz priloge.' 

 

Sklep R-46/03: 

'Študentsko predsedstvo ŠOUM potrdi projektni načrt »Erasmus in Maribor Info Point« v izvedbi Oddelka za mednarodno 

sodelovanje ŠOUM s popravkom.' 

  

Sklep R-46/04: 

'Študentsko predsedstvo ŠOUM potrdi projektni načrt »Delavnica LinkedIn« v izvedbi OE ŠO FOV, kot izhaja iz priloge.'  

  

Sklep R-46/05: 

'Študentsko predsedstvo ŠOUM potrdi projektno poročilo »Večer namiznih iger« v izvedbi OE ŠO FOV, kot izhaja iz priloge.' 

 

Sklep R-46/06: 

'Študentsko predsedstvo ŠOUM potrdi projektno poročilo »Izdelovanje božičnih voščilnic in zavijanje božičnih daril« v izvedbi 

OE ŠO FOV, kot izhaja iz priloge.'  

 

Sklep R-46/07: 

'Študentsko predsedstvo ŠOUM potrdi projektno poročilo »Svetovni dan boja proti AIDS-u« v izvedbi OE ŠO FOV, kot izhaja iz 

priloge.'  

 

Sklep R-46/08: 

'Študentsko predsedstvo ŠOUM potrdi projektno poročilo »Božiček za en dan« v izvedbi OE ŠO FOV, kot izhaja iz priloge.'  

 

Sklep R-46/09: 

'Študentsko predsedstvo ŠOUM potrdi projektno poročilo »Kako se izogniti konfliktu« v izvedbi OE ŠO FOV, kot izhaja iz 

priloge.'  

 

Sklep R-46/10: 

'Študentsko predsedstvo ŠOUM potrdi projektno poročilo »Študent EKO 2020« v izvedbi OE ŠO FOV, kot izhaja iz priloge.'  

 

 



Sklep R-46/11: 

'Študentsko predsedstvo ŠOUM potrdi projektno poročilo »Tečaj nemščine« v izvedbi OE ŠO FOV, kot izhaja iz priloge.'  

 

Sklep R-46/12: 

'Študentsko predsedstvo ŠOUM potrdi projektno poročilo »Okoljevarstvo – okrogla miza 2020« v izvedbi Oddelka za socialna 

in zdravstvena vprašanja študentov ŠOUM, kot izhaja iz priloge.' 

 

Sklep R-46/13: 

'Študentsko predsedstvo ŠOUM potrdi projektno poročilo »Srečanje družin žrtev vojne za Slovenijo 2020 (donacija)« v izvedbi 

Oddelka za socialna in zdravstvena vprašanja študentov ŠOUM, kot izhaja iz priloge.'  

 

Sklep R-46/14: 

'Študentsko predsedstvo ŠOUM potrdi projektno poročilo »Izobraževalno predavanje« v izvedbi Oddelka za univerzitetno 

politiko in izobraževanje, kot izhaja iz priloge.'  

 

Sklep R-46/15: 

'Študentsko predsedstvo ŠOUM potrdi projektno poročilo »Promocija ŠMIC 2020« v izvedbi Oddelka za mednarodno 

sodelovanje ŠOUM, kot izhaja iz priloge.'  

 

Sklep R-46/16: 

'Študentsko predsedstvo ŠOUM se seznani z odstopno izjavo Bernarde Jeraj z mesta članice Sveta Solidarnostnega sklada, 

ustanove za pomoč mladim, kot izhaja iz priloge.' 

  

Sklep R-46/17: 

'Študentsko predsedstvo ŠOUM imenuje Zalo Urbanija za članico Sveta Solidarnostnega sklada, ustanove za pomoč mladim, s 

pričetkom mandata dne 16. 02. 2021 do 31. 12. 2021, kot izhaja iz priloge.'  

 

Sklep R-46/18: 

'Študentsko predsedstvo ŠOUM potrjuje registrski seznam nosilcev interesnih dejavnosti študentov posebnega pomena za leti 

2021 in 2022 po posameznih področjih in sicer za: 

·         Področje folklore in zborovske glasbe: KUD Študent; 

·         Področje solidarnostne pomoči: Solidarnostni sklad, Ustanova za pomoč mladim; 

·         Področje prireditvenega centra: Zavod Štuk; 

·         Področje založništva: Zavod Litera; 

·         Področje občasnih in začasnih del za dijake in študente: Zavod ŠOUM; 

·         Področje mladinskega popotništva: Zavod za mladinsko popotništvo; 

·         Področje pravne pomoči in informiranja: Zavod PIP; 

·         Področje posebnih potreb študentov: Društvo študentov invalidov Slovenije; 

·         Področje duševnega zdravja mladih: Društvo za mlade Indijanez; 

·         Področje študentskega športa: Univerzitetna športna zveza Maribor.' 

  

Sklepi so bili sprejeti s potrebno večino glasov članov Študentskega predsedstva Študentske organizacije Univerze v Mariboru. 

 

 

Študentsko predsedstvo 

Študentske organizacije Univerze v Mariboru 

Dejan Glazer, predsednik   

V Mariboru, 17. februar 2021 


