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»Zdi se mi, da v dveh letih, 
odkar sem tukaj, gre samo 
še na slabše,« začne pripo-

vedovati Nina Černel, sekretar-
ka na Študentski organizaciji v 
Mariboru, na oddelku za soci-
alna in zdravstvena vprašanja. 
Kljub rosnim letom ima dober in 
strokoven vpogled v vsakdanjo 
študentsko problematiko. Kako 
preživeti, je bistveno vprašanje 
ob »brezplačnem študiju«, ob 
plačilih najemnin v študentskih 
domovih ali pri zasebnikih, ob 
potrebnih obrokih in vseh dru-
gih stroških, ki jih za študente 
danes ni malo. Eden od virov 
prihodkov je tudi delo, a Černe-
lova pravi: »Danes je težko dobiti 
delo prek študentske napotnice, 
saj večina delodajalcev pričaku-
je, da bo študent na voljo poln 

delovni čas,  čeprav je hudo že to, 
da mora študent za lastno preži-
vetje poleg študija še delati. Več-
krat  pride do začaranega kroga: 
študent dela zato, da bi študiral 
… Nato pa preobremenjen z de-
lom zanemarja študij … To je žal 
realnost današnjih dni!« 

Kolikor problemov, toliko projektov 
ŠOU Maribor letno na social-
nem in zdravstvenem področju 
pripravi vsaj dvajset različnih 
projektov. Študente mariborskih 
fakultet največ spodbujajo h giba-
nju in zdravemu načinu življenja, 
drugi projekti pa so odsev dana-
šnje krize in socialnega stanja štu-
dentov. Sogovornica ugotavlja, da 
v Sloveniji ni povsod enako: »Ko 
se pogovarjamo slovenski štu-
dentje med seboj, ugotavljamo, 

da je v Mariboru dosti huje kot na 
primer v Ljubljani. Zdi se mi, da v 
Ljubljani študentje še ne občutijo 
krize v Sloveniji. V Mariboru je to 
zavedanje zelo prisotno, pravza-
prav vidno.«

Vsako leto organizirajo dobro-
delni koncert za študente v sti-
ski. Pri tem jim pomagajo tudi 
glasbeniki, ki na tej prireditvi 
nastopijo brezplačno. Na zadnji 
je nastopil znani kantavtor Adi 
Smolar. Zbrano vstopnino na-
menijo pomoči potrebnim štu-
dentom: »Tako smo zbrali 1.500 
evrov in s tem smo pomagali 
trem študentom, čeprav je tistih, 
ki potrebujejo tovrstno pomoč, 
veliko, veliko več,« z mešani-
co ponosa nad uspehom in vti-
som realnosti pripoveduje se-
kretarka Černelova. Študentsko 

solidarnost lahko razberemo 
tudi iz naslednjih besed: »Vodi 
nas misel, da če lahko poma-
gamo samo enemu, dvema ali 
trem, to nekaj velja. Na srečo ob-
staja vedno več študentov, pose-
bej v Mariboru, ki se zavedajo, 
da so poleg njih tudi sovrstniki, 
ki jim je treba na tak ali druga-
čen način pomagati.« Pri iskanju 
študentov, ki potrebujejo finanč-
no pomoč, jim pomaga Center za 
socialno delo Maribor, s katerim 
že vrsto let uspešno sodelujejo.

Solidarni tudi do drugih Pri-
jetno je poslušati sogovorni-
co, ko razlaga o socialnem čutu 
študentov − od čisto vsakdanjih 
problemov do težav someščanov, 
ki so jih pripeljale na sam rob so-
cialnega in družbenega življenja. 
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Morda so študentska leta marsikomu od nas ostala v posebej lepem spominu. Kako preprosto je bilo vse takrat, neobvezna 
predavanja, veliko prostega časa in vedno dovolj zabave. In kakšen drobiž se je vedno našel v študentskem žepu.


