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Študentski domovi UM: 2663 ležišč, 16 domov

 NASELJE TYRŠEVA, (711 ležišč),
 NASELJE  GOSPOSVETSKA, (1121 ležišč),
 NASELJE LENT, (407 ležišč)
 NASELJE SMETANOVA (276 ležišč)
 NASELJE QUADRO (148 ležišč)

753 ležišč v enoposteljnih sobah 
1910 ležišč v dvoposteljnih sobah
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Pogoji za dodelitev subvencioniranega ležišča
 državljanstvo Republike Slovenije, 
 status študenta in se izobražujejo po študijskih programih, ki se izvajajo kot redni 

ali izredni študij, razen študija na daljavo,
 niso v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, 

niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu oziroma niso 
poslovodne osebe gospodarskih družb ali direktorji zasebnih zavodov ter niso 
prejemniki pokojnine, razen prejemniki družinske pokojnine,

 povprečni bruto dohodek na člana družine v preteklem letu ne presega 150 % 
povprečne bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji v istem obdobju, 

 imajo stalno prebivališče oddaljeno najmanj 25 km od kraja študija. 
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Oddaja prošnje
Na portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/bivanje/, vsak študent lahko odda le eno prošnjo, in sicer na 
način:
 s kvalificiranim digitalnim potrdilom (elektronskim podpisom) tako da, podpisana soglasja 

družinskih članov in druge dokumente priložite kot priponke elektronski prošnji ali jih pošljite po 
pošti ali osebno oddajte pristojni Pisarni s sklicem št. prošnje.

 z uporabniškim imenom in geslom (obvezno ustvarite novo geslo) ko na vaš elektronski naslov 
prejmete potrditev, da je bila prošnja uspešno oddana, vsebino prošnje natisnete in obvezno 
podpišete (vi in člani vaše družine) ter jo priporočeno pošljete ali oddate osebno na naš naslov, 
določen v razpisu. 

 z računom avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture – AAI-račun (digitalna identiteta – ista 
s katero se boste vpisali na Univerzo v Mariboru) tako da, podpisana soglasja družinskih članov in 
druge dokumente priložite kot priponke elektronski prošnji ali jih pošljite po pošti. 
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Oddaja prošnje

PORTAL eVŠ
http://portal.evs.gov.si/bivanje/
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Vrste bivalnih kapacitet
Apartmaji
kombinacija enoposteljnih in dvoposteljnih sob, 
2-8 stanovalcev/apartma,
apartma ima skupno kuhinjo in kopalnico. 

Sistem sob 
Vhodi v sobe (5) so iz skupnega hodnika, 
stanovalci souporabljajo kopalnico (vsak hodnik ima svojo), 
stanovalci souporabo skupnih prostorov s kuhinjo.

Garsonjere
V garsonjeri je lastna  kuhinja in kopalnica. 
Skupnih prostorov za druženje ni.
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Prednosti bivanja v Študentskih domovih UM

Naslov

 Cena stanarine

 Brezplačne športne aktivnosti v večnameskih prostorih (fitnes, 
namizni tenis, telovadnica)

 Atraktivna lokacija vseh 5 campusov

 Ni potrebno plačevati varščine, pri izselitvah ni odpovednih rokov

 Možnost najema parkirnega mesta v garaži po ceni, ki ni tržna
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Naslov
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Naslov
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Naslov
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Naslov
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Obštudijske aktivnosti
 Možnost koriščenja študijskih sob, fitnes centrov, prostorov za 

namizni tenis, glasbene in likovne sobe. 
 Fitnes na prostem (Gosposvetska).
 Telovadnica na Tyrševi.
 Študentski svet stanovalcev 

Študentskih domov.
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Naslov
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Športni park Gosposvetska
- zunanji fitnes,

- igrišči za nogomet in košarko
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Najpogostejša vprašanja 
 Kdaj bo objavljen razpis za sprejem in podaljšanje bivanja?
 Kdaj lahko oddam prošnjo za sprejem?

 Kdaj lahko pričakujem, da se vselim v sobo?

 V katero naselje bom vseljen?
 Kateri člani gospodinjstva se upoštevajo pri izračunu materialnega položaja študenta?

 Ali lahko spremenim subvencijo (npr. selitev iz zasebnega v javni študentski dom)?

 Ali lahko v študentskem domu bivata skupaj fant in dekle?
 Kakšna so pravila za dodelitev enoposteljne sobe?

 Kakšen je postopek preselitve v drugo sobo oz. drug dom?

 Je možna začasna izselitev iz študentskih domov?


