
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Predmet: Izvlečki sklepov 47. redne seje Študentskega predsedstva Študentske organizacije Univerze v 

Mariboru 

 

Na 47. redni seji Študentskega predsedstva Študentske organizacije Univerze v Mariboru, ki je bila v torek 23. februarja 

2021, so bili sprejeti naslednji sklepi: 

 

Sklep R-47/01: 

'Dnevni red 47. redne seje Študentskega predsedstva ŠOUM se potrdi.'  

 

Sklep R-47/02: 

'Študentsko predsedstvo ŠOUM potrdi zapisnik 46. redne seje Študentskega predsedstva ŠOUM, kot izhaja iz priloge.' 

 

Sklep R-47/03: 

'Študentsko predsedstvo ŠOUM potrdi projektni načrt »Srečanje tutorjev ŠOUM 2021 - online« v izvedbi Oddelka za 

univerzitetno politiko in izobraževanje, kot izhaja iz priloge.' 

  

Sklep R-47/04: 

'Študentsko predsedstvo ŠOUM potrdi projektni načrt »Trivia night online I (2021)«« v izvedbi Oddelka za univerzitetno 

politiko in izobraževanje s popravkom.'  

  

Sklep R-47/05: 

'Študentsko predsedstvo ŠOUM potrdi projektni načrt »Kako v tujino, marec 2021« v izvedbi Oddelka za mednarodno 

sodelovanje ŠOUM s popravkom.' 

 

Sklep R-47/06: 

'Študentsko predsedstvo ŠOUM potrdi projektni načrt »Promocija in sponzorji 22. Študentske delovne brigade 2021« v izvedbi 

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

 

Sklep R-47/07: 

'Študentsko predsedstvo ŠOUM potrdi spremembo projektnega načrta »BEST Maribor HACKATON« v izvedbi OE BEST. 

Omogoči se izplačilo denarne nagrade v višini 500€ zmagovalni ekipi na dogodku, kot izhaja iz priloge.' 

  

Sklep R-47/08: 

'Študentsko predsedstvo ŠOUM potrdi projektno poročilo »BEST tehnični dnevi 2020« v izvedbi OE BEST, kot izhaja iz 

priloge.' 

  

Sklep R-47/09: 

'Študentsko predsedstvo ŠOUM potrdi projektno poročilo »Pomoč študentom invalidom 2020« v izvedbi Oddelka za socialna in 

zdravstvena vprašanja študentov ŠOUM, kot izhaja iz priloge.'  

 

 



Sklep R-47/10: 

'Študentsko predsedstvo ŠOUM potrdi projektno poročilo »Pomoč starejšim in invalidnim občanom MO Maribor 2020« v 

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

 

Sklep R-47/11: 

'Študentsko predsedstvo ŠOUM potrdi projektno poročilo »Razpis za dodelitev denarne pomoči študentskim družinam v letu 

2020 - donacija« v izvedbi Oddelka za socialna in zdravstvena vprašanja študentov ŠOUM s popravkom.' 

 

Sklep R-47/12: 

'Študentsko predsedstvo ŠOUM potrdi projektno poročilo »Psihološka svetovalnica 2020« v izvedbi Oddelka za socialna in 

zdravstvena vprašanja študentov ŠOUM, kot izhaja iz priloge.' 

  

Sklep R-47/13: 

'Študentsko predsedstvo ŠOUM potrdi projektno poročilo »Božični kviz« v izvedbi Oddelka za interesne dejavnosti študentov 

ŠOUM, kot izhaja iz priloge.' 

 

 

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, 23. februar 2021 


