
N O V I C E  02/2016 

Tema meseca: 

Študentski svet Univerze v Mariboru 

Študentski svet Univerze v Mariboru (ŠS UM) sestavljajo predstavniki posameznih fa-

kultet, ki enakopravno zastopajo vse članice univerze. Študentje lahko preko študent-

skega sveta sodelujemo v organih univerze, o posameznih zadevah podajamo svoje 

mnenje, predloge in pripombe, tako da je naš glas vedno in povsod prisoten. 

ŠS UM deluje po načelu »Od študentov za študente«. Poleg sodelovanja v organih ter 

podajanja in zagovarjanja študentskega mnenja pripravljamo tudi razne obštudijske 

aktivnosti z namenom kakovostnega preživljanja obštudijskega časa in spodbujanja 

druženja med študenti.  

Med odmevnejše projekte spadajo: 

 Gremo na prvi rok: Tradicionalni koncert v začetku oktobra, s katerim obeleži-
mo vstop v novo študijsko leto. Bistven del dogodka je humanitarna nota, saj 
simbolično vstopnino v celoti namenimo za humanitarno akcijo “Študenti za 
študente”. V obliki enkratne denarne pomoči tako pomagamo socialno šibkej-
šim študentom Univerze v Mariboru, ki kljub oteženemu socialnemu položaju 
uspešno opravljajo svoje študijske obveznosti. Več o zaključku humanitarne 
akcije lahko preberete tukaj. 

 

 Študentsko tekmovanje v raftih: Med poletnim izpitnim obdobjem organizira-
mo tekmovanje, kjer se ekipe pomerijo v veslanju po reki Dravi. Kako smo se 
imeli lani in kdo je bil najhitrejši, lahko preverite na naši spletni strani! 
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  UNI liga: Tudi letošnje študijsko leto organiziramo Univerzitetno športno 
ligo za prvaka Univerze v Mariboru. V ligi letos sodeluje 14 fakultet oz. 36 
ekip. Študenti se lahko pomerijo v nogometu, košarki in odbojki, študentke 
pa v odbojki. Še zdaleč pa ni jasno kdo bo zmagovalec, saj je do finala lige še 
daleč. Letos bo potekal v ponedeljek, 25. aprila v UŠC-ju. Pridi in navijaj! 

 

 Krvodajalske akcije UM: Že 10. leto zapored Študentski svet Univerze v Mari-
boru organizira krvodajalske akcije za študente in tako nesebično in po-
membno pomaga pomoči potrebnih ljudi. Krvodajalske akcije organiziramo 
dvakrat letno. V letošnjem študijskem letu smo jih uspešno izpeljali že de-
cembra, naslednjih pa se lahko udeležite v mesecu maju! 

 

 Teden zdravja: Vsako leto obeležimo 7. april, ki ga poznamo kot svetovni dan 
zdravja. Z najrazličnejšimi dogodki, ki potekajo cel teden, želimo študentom 
približati pomembnost zdrave prehrane, redne športne aktivnosti ter po-
membnost skrbi zase in svoje zdravje. Letos bo Teden zdravja potekal od 4. 
do 8. aprila! 

 

 Zbiranje sladkarij in igrač: V prazničnem decembru, času sreče in veselja, 
pomislimo tudi na tiste, ki jim ni lahko. S tem namenom organiziramo zbira-
nje igrač in sladkarij, za otroke iz socialno ogroženih družin. Pri tem že 3 leta 
zapored sodelujemo z Zvezo prijateljev mladine Maribor. Kako uspešna je 
bila akcija v tem študijskem letu, lahko preberete na http://
ssum.um.si/2015/12/tudi-letosnji-december-dobrodelni/. 
 

 

 Zbiranje zamaškov: Skozi vse študijsko leto zbiramo zamaške, ki jih je možno 
oddati v zbiralne koše na fakultetah Univerze v Mariboru, v Univerzitetni 
knjižnici Maribor in v Študentskih domovih UM. Zbrana sredstva so namenje-
na terapijam ter posledično izboljšanju motorike deklice Lize, ki ima cerebral-
no paralizo. Poiščite zbiralni koš na fakulteti in oddajte zamaške, saj prav vsak 
šteje!  

 

 Za informacije o dogodkih in vsebinah povezanih s študentsko tematiko 

spremljajte našo spletno stran www.ssum.um.si ali nas poiščite na socialnih 

omrežjih!  

 – Študentski svet Univerze v Mariboru  – STUDsvetUM  - StudentskiSvetUm 
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ZANIMIVOSTI 

 

8. februar je slovenski kulturni praznik, s katerim obeležujemo spomin na naše-
ga največjega pesnika, dr. Franceta Prešerna. Otroci so Prešerna klicali Dr. 
Fig, saj je imel za njih vedno pripravljene mošnjičke, polne fig. 

14. februarja je Valentinovo. Poznan je pregovor, da Valentin prinese ključ do 
korenin, zato se po starem kmečkem koledarju na ta dan začne prvo delo 
na vinogradih in na vrtovih. 

NASVET MESECA 

 

V mesecu februarju, ko se po stari navadi tudi našemimo, s pustno 

preobleko vsaj za kak dan izpolnimo svoje sanje. Razmislite, kaj res 

radi počnete in iščite priložnosti za delo tudi na tem področju. 

 

Ne zamudite v naslednji številki: 

Zaposlitveni razgovor — predlagamo, da se ustrezno pripravite. 

 

UTRINKI: 

Bili smo na 8. Informativi: 

 

AKTUALNO 

Dogodki Kariernega centra Univerze v Mariboru v mesecu februarju: 

 23. 2. 2016 ob 14.00 uri: Zaposlitveni razgovor (Rektorat Univerze v 
Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor, Podreccina dvorana).  

 24. 2. 2016 ob 14.00 uri: Kako do službe? (Rektorat Univerze v Mari-
boru, Slomškov trg 15, Maribor, Podreccina dvorana).  

 29. 2. 2016 ob 8.00 uri: Zaposlitveni razgovor—za študente FOV UM
(FOV UM, Kidričeva cesta 55a, Kranj).  

 

Na vse dogodke Kariernega centra Univerze v Mariboru se lahko prijavite na 
naši spletni strani https://kc.um.si/dogodki/aktualni/. 


