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Študentski memorandum je osrednji politični 
dokument Študentske organizacije Slovenije (ŠOS), ki 
obravnava vsa pomembnejša javno-politična področja, ki se 
dotikajo študentov; s poudarkom na kakovostnem in enako 
dostopnem visokem šolstvu in pravicah, ki izhajajo iz 
statusa študenta. 
 
Memorandum naslavlja težave in izzive, s katerimi se 
soočamo študenti, hkrati pa vsebuje ključna stališča ŠOS 
do izpostavljenih tematik. V njem se torej opredeljujemo do (za študente) pomembnih vprašanj v 
Sloveniji in nakazujemo smer prizadevanj ŠOS kot ključnega deležnika našega visokošolskega 
prostora.  
Zato služi kot javna izjava o želenem strateškem in zakonskem urejanju področja študentov. Z 
nakazano smerjo reševanja težav se ga lahko dojema celo kot zahtevo ŠOS, namenjeno vsem 
relevantnim političnim odločevalcem.  
 
Splošna in koherentna stališča pa predstavljajo tudi del identitete (in vizije) ŠOS in so namenjena 
notranji, študentski javnosti pri vsakokratni opredelitvi do odprtih tem in iskanju konkretnih 
predlogov in rešitev. Študentski memorandum je tako odlična podlaga tudi za številna prihodnja 
in bolj specifična stališča do posameznih vprašanj ali problematik. 
 
Ob vsakokratni pripravi memoranduma so naši občutki deljeni, saj kljub temu, da se stanje 
študentov spreminja, mnogokrat tudi na bolje, opažamo, da so ključne težave očitno stalne. 
Študenti vedno znova zahtevamo boljši, bolj kakovosten, odprt, dostopen in transparenten 
visokošolski prostor, boljši prenos bolj relevantnih in aktualnih znanj itd. Vedno znova 
izpostavljamo, da mora izobraževanje, v tem primeru na terciarni ravni, postati resnična politična 
prioriteta; to pa pomeni mnogo več zakonodajnih in proračunskih prizadevanj vsakokratne 
oblasti. Potrebno je več sodelovanja in vključevanja deležnikov. Tudi področje mladih zahteva 
mnogo več politične pozornosti.  
Ponovno poudarjamo, da ne smemo pozabiti na vrednote solidarnosti in (socialne) pravičnost ter 
(zapisane) slovenske vizije o inovativni družbi znanja; kar pa v praksi pomeni enakopraven in enak 
dostop do izobraževanja ne glede na osebne okoliščine. Na žalost tega še nismo dosegli. Zato 
bomo s temi prizadevanji nadaljevali.  

 
 

Študentska organizacija Slovenije 
Aleksandar Spremo 

Predsednik 
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1 VISOKO ŠOLSTVO 
 
(Javno zagotovljeno) izobraževanje je jedrna družbena institucija in eden izmed temeljnih stebrov 
moderne civilizacije. Igra osrednjo vlogo v družbenem in ekonomskem razvoju, demokratičnem 
opolnomočenju in razvoju splošne dobrobiti družbe. Na ŠOS delimo prepričanje, da je odprt 
dostop do vseh nivojev izobraževanja temelj socialno, kulturno in demokratično inkluzivne 
družbe, kot tudi predpogoj za individualen in družbeni razvoj in blaginjo. 
 
Kakovostno in dostopno visoko šolstvo krepi demokratična načela in medsebojno solidarnost v 
družbi, ustvarja blaginjo, prispeva k zmanjševanju neenakosti, ohranja in razvija nacionalno 
kulturo ter jezik in razvija nova znanja. Poleg tega vpliva na družbo še na veliko drugih posrednih 
načinov, zato se visokega šolstva ne sme obravnavati kot tržno blago. Z izobrazbo ne 
pridobi le posameznik, temveč celotna družba. 
 
Vloga izobraževanja v družbi, način financiranja in način upravljanja so medsebojno tesno 
povezana področja. Naslavljanje visokega šolstva kot blaga in študentov kot potrošnikov, ki 
kupujejo storitve, je v nasprotju s temeljnimi družbenimi vrednotami in normami, ki jih na ŠOS 
pripisujemo visokemu šolstvu. Študenti in študentke nismo potrošniki, smo aktivni člani 
akademske skupnosti, ki delimo odgovornost za njen razvoj in imamo pravico do 
aktivnega soupravljanja osrednje razvojne institucije naše družbe. 
 
 
1.1 Poblagovljenje visokega šolstva 
 
Prevladujoči politični diskurz je postavil visoko šolstvo v okvirje, kjer se njegove učinke ocenjuje 
in razume zgolj kot ekonomske posledice in ne kot sredstvo družbenega razvoja. Ustvarili so se 
trgi izobrazbe kot posledica instrumentalizacije in spremenjenega pogleda na visoko šolstvo 
skozi leče ekonomskih učinkov in sredstev za ekonomsko rast. To je pripeljalo do t.i. 
poblagovljenja visokega šolstva, ki ga opredeljujemo kot odmik od visokega šolstvo kot javne 
dobrine in javno odgovornosti k visokemu šolstvu kot zasebni in omejeni dobrini. V tem 
kontekstu je visoko šolstvo razumljeno kot industrija, čigar blago je ustvarjanje novega znanja, 
visokošolski zavodi kot podjetja, ki zagotavljajo storitev, študenti in študentke pa kot potrošniki 
in človeški kapital na trgu dela. 
 
Kadar opredeljujemo visoko šolstvo kot produkcijski faktor, so razprave o investiranju v znanje 
osnovane na razumevanju, da gre za investicijo v t.i. »človeški kapital«. Nevarnost le-tega leži 
zlasti v tem, da tovrsten pogled zaradi poenostavitve ni zmožen odsevati kompleksnosti 
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visokošolskega izobraževanja. Visoko šolstvo ni sredstvo ekonomskega razvoja, ki mora biti 
dobičkonosno.  
Druga interpretacija se nanaša na opredelitev izobraževanja v kontekstu družbe znanja, kjer 
predstavlja znanje osrednji vir ustvarjanja vrednosti in širše ekonomske rasti. Visoko šolstvo žal 
ni izvzeto iz družbeno-ekonomskih trendov in se je prav tako znašlo v primežu 
(neo)liberalizma, v katerem je ekonomska rast edini možni način ohranjanja rasti. 
 
Poblagovljenje obenem spodbuja nezdravo stopnjo tekmovanja med študenti in 
študentkami ter povečuje pritisk na vse člane akademske skupnosti. S tem spodjeda možnosti 
prostovoljnega sodelovanja med študenti in študentkami, predavatelji in predavateljicami, 
raziskovalci in raziskovalkami. Prav tako spodbuja nezdravo tekmovanje med visokošolskimi 
zavodi in univerzami, saj se visokošolska izobrazba prodaja kot produkt v želji po doseganju 
dobičkov.  
 
To ni cilj, niti namen terciarnega izobraževanja, saj ima negativne učinke na kakovost 
izobraževanja in predstavlja globoke in dolgoročne negativne posledice za razvoj družbe kot 
celote. Tovrsten pogled ne ponuja zadostne širine večplastnih koristi in prispevkov, ki jih 
zagotavlja kakovostno visoko šolstvo. ŠOS zato ostro nasprotuje poblagovljenju visokega 
šolstva in poziva k jasnemu razločevanju izobraževalnih politik od ekonomskih.  
 
 
1.2 Javno dobro in javna odgovornost 
 
Visoko šolstvo je javno dobro in javna odgovornost. Zato mora biti upravljano v dobrobit 
javnosti in temu ustrezno javno podprto, prevečkrat pa se predstavlja zgolj kot javnofinančni 
strošek. Visoko šolstvo deluje v splošnem interesu vseh, saj prispeva k skupnemu dobremu na 
način, da veča splošni nivo znanja (in izobrazbe) v družbi. Je vrednota, za katero ne smemo 
dopustiti, da bi jo obravnavali zgolj v ekonomskih okvirih. 
 
Javno dobro in javno odgovornost je potrebno zagotavljati z jasnimi zakonodajnimi pravili 
in državnim nadzorom ter z zadostnim financiranjem iz javnih sredstev, da se prepreči 
prenašanje finančnega bremena na posameznika.  
 
Visokošolske institucije morajo svojo vlogo v družbi opravljati kot odgovorni člen celotne družbe 
in izpolnjevati vsa štiri glavna poslanstva visokega šolstva, ki so: 
 

• priprava študentov na aktivno državljanstvo, 
• priprava študentov za poklicno pot, 
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• omogočanje osebnostnega razvoja študentov in razvoj, 
• ohranjanje širokega spektra znanj na visoki ravni ter spodbujanje raziskav in razvoja. 

 
Visokošolske institucije morajo skozi izpolnjevanje svojega poslanstva biti zgled družbi in njena 
moralna avtoriteta. Odmakniti se morajo od vsakodnevnih politik in afer, strmeti k napredku 
družbe, tako v izobraževalnem in raziskovalnem, kot tudi etičnem vidiku.   
 
Visoko šolstvo je potrebno zaščititi pred parcialnimi pridobitnimi interesi, pri čemer je 
ključnega pomena, da se kakršno koli tržno dejavnost, tako javnih, kot zasebnih visokošolskih 
institucij primerno regulira, javno visoko šolstvo pa se sme izvajati le v okviru nepridobitnih 
organizacij. 
 
Država je odgovorna za zakonodajni okvir za visoko šolstvo in znanost, za omogočanje resnično 
enakih možnosti dostopa do visokega šolstva za vse državljane ter tudi za  ohranjanje visokega 
šolstva in bazičnega raziskovanja kot javnega dobrega. Zato mora država z regulacijo poskrbeti 
za to, da imajo univerze avtonomijo, ki pa ni absolutna, hkrati pa mora poskrbeti, da 
visokošolski sistem omogoča enako dostopnost, da je kakovost visokošolskih študijskih 
programov zagotovljena, saj tako uresničuje ustavno zagotovljeno pravico državljanov do 
kakovostne izobrazbe. Prav tako mora poskrbeti za nadzorne mehanizme. 
 
Avtonomija univerz in akademska svoboda morata upoštevati pravice študentov in državljanov 
do izobraževanja. Avtonomija je nujna, a ne more in ne sme delovati proti pravicam v prvi vrsti 
študentov in drugimi člani akademske skupnosti.  
 
 
1.3 Financiranje 
 
Visoko šolstvo mora biti, bolj kot kadarkoli doslej, v središču javnega interesa. Resolucija o 
Nacionalnem programu v visokem šolstvu (ReNPVŠ) opredeljuje visokošolsko izobraževanje 
kot javno službo, kar obsega celotno delovanje visokošolskih institucij, ne glede na vire 
financiranja.  
 
Razvoj mreže kakovostnih visokošolskih in raziskovalnih institucij je ključnega pomena za 
napredek gospodarstva in celotne družbe, zato menimo, da je potrebno povečevati javna 
sredstva za visoko šolstvo. S sprejetjem ReNPVŠ se je vlada zavezala, da bo za visokošolsko in 
znanstvenoraziskovalno dejavnost namenjen mednarodno primerljiv delež BDP. Izhajajoč iz 
aktualnega stanja to pomeni, da se morajo celotna sredstva, namenjena za visokošolsko 
dejavnost, izrazito povečati, vsaj na 2 % BDP. 
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Ob celoviti in dolgoročni strategiji bi moralo povečevanje sredstev uresničevati cilj učinkovite 
namenske porabe ter spodbujati zasebna vlaganja v visoko šolstvo, brez prenašanja bremena 
financiranja na posameznika.  
 
Model financiranja naj podpira univerzalni dostop do visokega šolstva. Zakonsko je potrebno 
jasno zagotoviti javno financiranje vseh stopenj študija. Prav tako financiranje ne sme biti 
izključujoče oziroma diskriminatorno do posameznih disciplin ali drugače izpostavljenih skupin 
študentov. 
Sistem financiranja naj spodbudi integracijo univerz in enotno dolgoročno strategijo, vključno z 
ukrepi za boljšo izrabo javnih sredstev. Delujoč sistem notranjega zagotavljanja kakovosti 
naj bo pogoj za pridobitev dodatnih sredstev. 
Na ŠOS predlagamo, da se tako v variabilnem delu financiranja, se pravi v obstoječem 
razvojnem stebru, oblikujejo dodatni kriteriji, kateri spodbujajo tovrstno strateško usmeritev. 
Prav tako predlagamo ukrep zamrznitve razvojnih sredstev tistim visokošolskim zavodom, 
katerim je bilo s pravnomočno sodbo dokazano kršenje predpisov ali zakonodaje in 
nenamenska poraba sredstev.  
Javni visokošolski zavodi opravljajo javno službo. Lahko imajo javne (proračunske) in 
zasebne vire (tržne) financiranja, vendar so to v vsakem primeru javna sredstva, s katerimi 
morajo ravnati skrbno, zakonito in v javnem interesu.   
 
 
1.4 Avtonomija študentov 
 
Študenti imamo pravico do avtonomnega, nepolitičnega in samoupravnega organiziranja v 
skupnost študentov. Skladno s 145. členom Ustave RS imamo pravico do soupravljanja v vseh 
organih in forumih, ki zadevajo študij in položaj študentov, skladno z 39. členom Ustave RS pa 
imamo ustrezno zagotovljeno svobodo izražanja o vseh, ne le o akademskih zadevah. Prav na 
podlagi Zakona o skupnosti študentov morajo državni organi zagotavljati sodelovanje 
predstavnikov Študentske organizacije Slovenije pri obravnavi vseh zadev, ki urejajo vprašanja 
visokošolskega izobraževanja, ekonomske in socialne varnosti študentov ter drugih področij, ki 
vplivajo na naše delo in življenje.  
 
Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) je reprezentativna organizacija vseh študentov v 
Sloveniji. Je kredibilen, aktiven in avtonomen visokošolski partner, ki skladno z zakonodajo na 
nacionalni ravni predstavlja interese študentov. To je potrebno upoštevati pri sestavi vseh 
organov na nacionalni ravni in pri urejanju zakonodaje.  
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Razlikovati je potrebno med študentskimi sveti (organi visokošolskih institucij, ki sodelujejo pri 
njihovem upravljanju) ter ŠOS, ki predstavlja samostojno skupnost študentov na nacionalnem 
nivoju (Po določbah ZVIS in ZSKUS). 
 
 
1.5 Pravice študentov 
 
Pravice študentov in študentk morajo biti jasno zapisane, za vse enake in zagotovljene 
skladno z načeli pravne države. Temeljne pravice, ki jih uživajo vsi študenti, morajo biti 
opredeljene na ravni zakona, določene specifike in posebnosti, ki so odraz notranje raznolikosti 
in različnega institucionalnega ustroja, pa naj se opredeljujejo na ravni statutov univerz. 
 
Študenti in študentke imajo pravico do učnega okolja, ki aktivno podpira razvoj 
samoiniciativnega učenja, kritičnega mišljenja in osebnostno rast; temu primernih metod 
ocenjevanja; kombiniranja študijskih predmetov v fleksibilen študijski program; ocenjevanja le na 
podlagi učnih dosežkov in ne katerekoli osebne okoliščine; svobodne in nepristranske pritožbe 
na katerokoli odločitev, ki je v povezavi z njihovim študijem; do akademske svobode mišljenja 
ter svobode izzivanja obstoječega znanja. 
 
Študentom je treba omogočiti dokončanje študija na vseh stopnjah študija.  Pristojno ministrstvo 
in univerze zato pozivamo k čimprejšnjemu premisleku in sistemski korekciji nepravilno 
uvedene bolonjske reforme v Sloveniji.  
 
Študenti imamo univerzalni dostop do izobraževanja. Vsi študenti in študentke imamo pravico 
do zdravstvenega zavarovanja, subvencionirane prehrane, subvencioniranega bivanja in prevoza 
ter dostop do štipendij in pravico do opravljanja dela. Študentom in študentkam mora biti 
dostopno primerno svetovanje in podpora, do uspešnega dokončevanja študija in vstopa na trg 
dela. Država mora gostujočim študentom (v času študija oz. študijske izmenjave v Sloveniji) 
zagotoviti enake pravice, kot jih imamo domači študenti in študentke. Ob tem morajo imeti 
gostujoči študenti zagotovljen dostop do učenja slovenskega jezika in možnost integracije. 
 
Legitimna pravica študentov je, da volimo svoje predstavnike skladno z demokratičnimi 
načeli in da ti predstavljajo vse študente in študentke. 
 
 
 



	

	 10	

1.6 Posebne pravice študentov 
 

Predlagano ureditev statusa posebnih skupin študentov (npr. športniki, umetniki, študenti s 
posebnimi potrebami, študenti starši), smo uresničili z predlogom Zakona za urejanje položaja 
študentov, ki je bil sprejet v letu 2017. V zvezi z omenjenimi statusi smo predlagali določitev 
skupnega nabora pravic, ki jih študenti teh skupin uživajo. Nadalje naj se pri vsaki skupini 
dodatno definirajo pravice, ki jih vsaka skupina glede na specifičen položaj, potrebuje. Prav tako 
predlagamo jasno opredelitev vstopnih pogojev za študijske programe. V praksi se namreč 
dogaja, da študenti s posebnimi potrebami tekom študija ugotovijo, da ne bodo mogli opravljati 
vseh, s študijskim programom predpisanih, obveznosti in posledično končati študija. 
 
Novela visokošolskega zakona (ZVIS-K) je uzakonila ohranitev statusa študenta po diplomiranju 
vse do konca študijskega leta, vendar samo na 1. stopnji študija. S to spremembo se zasleduje 
načelo socialne varnosti za obdobje med diplomiranjem in bodisi nadaljevanjem študija bodisi 
iskanjem zaposlitve. Na ŠOS pa smo dosegli, da je z ZUPŠ to urejeno tudi na 2. stopnji študija.  
 
 
1.7 Dostopnost visokega šolstva 
 
Visoko šolstvo mora biti brezplačno ter brez šolnin in drugih stroškov dostopno vsem, ne 
glede na socialni položaj, spol, spolno usmerjenost, starost, politično ali drugo 
prepričanje, versko, etnično ali narodno pripadnost, družinsko obliko, invalidnost ali 
katerokoli drugo osebno okoliščino posameznika ali posameznice. Študentska populacija je 
v socialno-ekonomskih, kulturnih, etničnih in drugih vprašanjih enako raznolika kot celotno 
prebivalstvo. Naloga države je, da sistematično podpira izobraževanje vseh skupin in zagotavlja 
zadostno število štipendij ter z ustreznim podpornim sistemom študentom zagotovi, da lahko 
zaključimo svoj študij. 
Zato pa je najprej potrebno z analizo ugotoviti, ali je dostop do izobraževanja res enak in 
enakopraven.  
 
Vpisni stroški in drugi stroški ter morebitne šolnine morajo javno zapisani in javno dostopni. 
Kakršne koli »skrite stroške« je potrebno preprečiti in onemogočiti. Vpisni postopki in 
stroški študija morajo biti transparentni in konstantni. Vse spremembe lahko imajo kritične 
posledice za posameznike, zato je potrebno imeti jasen postopek sprememb teh kriterijev. 
 
Prehod iz srednješolskega v visokošolsko izobraževanje ter prehodi med stopnjami 
visokošolskega izobraževanja naj bodo sistemsko urejeni in naj potekajo s čim manj ovirami, 
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čim manj stresno in neodvisno od vsakokratne politike. Študenti moramo imeti pravico 
neoviranega dostopa do naslednje diplomske stopnje. 
 
Pravice študentov so enake tako na zasebnih kot na javnih visokošolskih institucijah, kar je 
potrebno aktivno podpirati na vseh nivojih. To vključuje tudi vse pravice, ki izhajajo iz statusa 
študenta, pravico do ponavljanja na vsaki diplomski stopnji, pravico do prepisa na vsaki 
diplomski stopnji ter ob rednem napredovanju, pravico do dokončanja študija pod enakimi 
pogoji, kot so veljali ob vpisu. Pri pogojih za dokončanje študija je potrebno upoštevati tudi 
osebne okoliščine študentov, kot so npr. materinstvo, očetovstvo in druge izjemne razmere. 
 
 
1.8 Študent v središču študijskega procesa 
 
Priča smo paradigmatskemu premiku učenja, ki v središče učenja in poučevanja postavlja 
študenta in kjer je poudarek od profesorjevega »inputa« v študij k »outputu«, ki ga študent dobi 
med študijem. Na ŠOS pozivamo k nadaljnjemu razvoju tovrstnega modela učenja in 
poučevanja ter k nadaljnji implementaciji na vseh slovenskih visokošolskih zavodih.  Predmete je 
potrebno smiselno povezovati v celote, ki študentu omogočajo pridobivanje celovitega znanja. 
Izogibati se je potrebno razdrobljenosti programa s kopico med seboj nepovezanih 
predmetno–specifičnih kompetenc in z zelo malo generičnimi kompetencami. 
 
Razdrobljenost, vsebinska nepovezanost in neučinkovitost študijskih programov so po navadi 
posledica neusklajenega oblikovanja študijskih programov s strani različnih strokovnjakov, ki jih 
primarno vodijo parcialni interesi in so osredotočeni le na svoje strokovno področje. Vsak 
študijski program bi moral temeljiti na interesu študentov, saj je študijski program 
namenjen ravno nam. Študijske programe je zato potrebno snovati predvsem na osnovi 
zastavljenih učnih dosežkov, ki so med seboj smiselno povezani in vodijo v razvoj celovitega, 
samostojnega diplomanta. 
 
Kadar je omenjeno načelo učenja in poučevanja pravilno implementirano, prispeva k bistveno 
višji kakovosti visokošolskega izobraževanja. Slovenski visokošolski prostor prav tako potrebuje 
podporne mehanizme in strategije v zvezi z t.i. »student-centred learning« pristopom na ravni 
države in vseh institucionalnih nivojih, prav tako potrebujemo ciklično evalvacijo 
implementacije pristopa, kjer pa igramo ključno vlogo študenti. 
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1.9 Soupravljanje 
 
Študentom mora biti pri sooblikovanju slovenskega visokošolskega prostora zagotovljena 
ustrezna vloga. Le primerno zagotovljen demokratičen in javen postopek sodelovanja 
študentov in ostalih ključnih visokošolskih partnerjev omogoča usklajevanje 
najpomembnejših odločitev o prihodnosti slovenskega visokošolskega prostora. V tem 
procesu je ključno iskanje konsenza med visokošolskimi partnerji, ki se oblikuje ob upoštevanju 
potreb in soočanju argumentov različnih strani ter ob iskanju skupnih ciljev. Delovati je potrebno 
v smeri sinergije, ne pa najmanjšega skupnega imenovalca. Konsenza se nikakor ne sme 
zamenjevati z večinskim mnenjem, ki lahko v določenih točkah med akterji sicer prevladuje, a ni 
nujno utemeljeno z relevantnimi argumenti. 
 
Študenti in študentke smo obenem tudi enakopravni člani akademske skupnosti. Zato 
imamo pravico in dolžnost soupravljati in soodločati o delu na vseh javnih in zasebnih univerzah 
ali drugih visokošolskih institucijah. Vključevanje študentov v procese odločanja na zasebnih 
visokošolskih institucijah predstavlja zaradi raznolikosti in specifičnosti študentske populacije 
(povečuje se delež študentov ob delu) še večji izziv. Enakopravno vključevanje študentov je 
odgovornost vodstva institucije, saj ob odsotnosti soupravljanja študentov visokošolska 
institucija težko izpolnjuje enega od namenov visokega šolstva, in sicer priprave študentov na 
aktivno državljanstvo.  
 
Študenti in študentke imamo akademsko svobodo mišljenja in svobodo izzivanja obstoječega 
znanja, ki nam omogoča prosto izbiro načina študija, hkrati pa nam nalaga odgovornost za 
uspešen študij. Študenti in študentke se pri sooblikovanju visokošolskega prostora izkazujemo 
kot konstruktiven partner, ki sodeluje z argumentiranimi predlogi izboljšav v smeri sistemske 
ureditve visokega šolstva, visokošolske zavode pa je nujno spodbuditi k partnerskemu 
sodelovanju z avtonomnimi predstavniki skupnosti študentov in študentk. 
 
 
1.10 Avtonomija in odgovornost  
 
Za izpolnjevanje vseh štirih glavnih poslanstev visokega šolstva je nujna avtonomija in 
akademska svoboda. Vendar velja tudi obratno: brez izpolnjevanja vseh štirih poslanstev 
ni avtonomije. Zato morajo visokošolske institucije izkazovati izpolnjevanje teh poslanstev. Za 
izkazovanje doseganja vseh štirih poslanstev visokega šolstva morajo institucije delovati 
transparentno, demokratično in skladno z veljavno zakonodajo. Avtonomija ni ločenost od 
družbe, je prepletenost z njo. Prav tako avtonomija ni podeljena, pač pa pridobljena z 
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uresničevanjem javnega interesa. Avtonomija ni absolutna, hkrati obstaja več vrst 
avtonomije (organizacijska, raziskovalna, študijska, kadrovska, finančna itd.) 
 
Vsi visokošolski študijski programi morajo ustrezati merilom za akreditacijo in biti izvajani na 
način, da izpolnjujejo vsa štiri poslanstva. V primeru, da visokošolske institucije ne izpolnjujejo 
svojih temeljnih poslanstev, ne morejo biti del visokošolskega prostora in ne smejo izvajati javno 
veljavnih študijskih programov. 
 
Le z dobrim povezovanjem in izpolnjevanjem štirih glavnih poslanstev visokega šolstva ter 
zavedanjem o navzkrižjih pri njihovem povezovanju lahko visoko šolstvo izobražuje diplomante, 
ki bodo doprinesli k razvoju družbe v prihodnosti in bodo pripravljeni na svojo poklicno pot. 
Visoko šolstvo ne sme biti podrejeno (kratkoročnim) potrebam trga dela, mora pa sodelovati z 
delodajalci in družbo v celoti. Z izpolnjevanjem vseh štirih poslanstev mora visoko šolstvo ne le 
odgovarjati na potrebe družbe, temveč s sinergijo pristopati k reševanju družbenih problematik 
in delovati proaktivno. 
 
Sodobno visoko šolstvo v hitro spreminjajočem se okolju potrebuje sodobno upravljanje 
visokošolskih institucij, da lahko ohranja svoje akademske vrednote, omogoča enakost dostopa 
do visokega šolstva, hkrati pa deluje proaktivno glede na potrebe družbe ter omogoča prehod v 
družbo znanja. Za upravljanje univerz obstajajo različni modeli, ki različno delujejo v različnih 
okoljih. Pri spreminjanju modela upravljanja institucije je zato potrebno odgovoriti na vrsto 
vprašanj. 
 
Model upravljanja mora delovati v smeri večje transparentnosti in učinkovitosti porabe 
javnih sredstev za visoko šolstvo na visokošolskih institucijah; zagotavljati mora 
demokratičnost procesov odločanja. 
 
 
1.11 Kakovost 
 
Na ŠOS podpiramo ideje o ločitvi Zakona o visokem šolstvu in Zakona o agenciji (NAKVIS). 
Prepričani smo, da slovensko visoko šolstvo potrebuje okrepljeno agencijo za zagotavljanje 
kakovosti visokega šolstva, ki ga lahko zagotovimo v ločenem zakonu. Nedavne nepravilnosti 
v visokem šolstvu nas opozarjajo na čedalje večjo potrebo po neodvisnem, zunanjem 
evalvatorju visokošolskega sistema, ki ima tudi zmožnost hitrega in učinkovitega ukrepanja.  
 
Zahtevamo, da se kršitve zakonodaje in ugotovljene nepravilnosti obravnavajo s skrajno 
resnostjo, ustrezno sankcionirajo in nemudoma odpravijo. Pri tem je potrebna ustrezna 
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pravna ureditev, ki omogoča ukrepanje. Tako podpiramo, da so pristojnosti in pravice (pa tudi 
odgovornost) NAKVIS določene v posebnem zakonu, ki zaradi narave visokošolskega prostora 
predvideva izvzem postopkov iz nekaterih določil Zakona o upravnem postopku. 
 
Nadalje predlagamo večjo motivacijo institucij k razvoju kakovosti. Določene naloge naj se 
upoštevajo kot predmet višjega financiranja za doseganje in izkazovanje ciljev s področja 
zagotavljanja kakovosti, sistematičnega spremljanje karierne poti diplomantov, mobilnosti 
profesorjev in študentov itd. Predlagamo, da se uvede model nagrajevanja nadpovprečno 
kakovostnih študijskih programov, in obratno, da se sankcionira tiste visokošolske zavode, pri 
katerih so bile zaznane kršitve zakonodaje in predpisov ali kjer NAKVIS zazna padec v 
kakovosti. 
 
Nedavno zakonodajno spremembo (ZviS-K) močno zaznamuje prehod od programskih k 
institucionalnim akreditacijam, s čimer se je izdatno povečal pomen, pa tudi odgovornost, 
visokošolskih zavodov, da sami skrbijo za kakovost svojih študijskih programov in vseh 
podpornih procesov.  
 
Na ŠOS smo tako mnenja, da je potrebno nameniti povečano pozornost sistemom za 
notranjo zagotavljanje kakovosti, ki so na številnih visokošolskih zavodih neustrezni. 
Visokošolski zavodi namreč nosijo primarno odgovornost za kakovost njihovih izobraževalnih 
procesov. Kakovost svojih dejavnosti pa zagotavljajo skozi ustrezen sistem za notranje 
zagotavljanje kakovosti, ki omogoča kontinuirano izboljševanje vseh dejavnosti visokošolskega 
zavoda. Ključne naloge sistema za notranjo zagotavljanje kakovosti morajo vsebovati nadzor in 
ocenjevanje vseh izobraževalnih in pedagoških procesov, vključujoč študijske programe in 
njihove učne izide, kot tudi podporne dejavnosti za študente in študentke. Tovrsten sistem mora 
biti podprt z akcijskim načrtom, kateri jasno opredeljuje merljive cilje, skozi katere merimo 
učinke implementacije.  
 
Študenti in študentke moramo biti v središču sistema za notranje zagotavljanje kakovosti, 
kjer moramo imeti zagotovljeno avtonomnost in neodvisnost od visokošolskih zavodov. Sistem 
mora delovati nenehno, prav tako pa mora biti ciklično izvedena ocena njegovih učinkov. Sistem 
notranjega zagotavljanja kakovosti mora imeti kot osrednji cilj nenehno izboljševanje učnih in 
izobraževalnih procesov na visokošolskem zavodu.  
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1.12 Priznavanje izobrazbe 
 
Izpostavljamo pomen priznavanja predhodno pridobljene izobrazbe in znanja. S tem 
zasledujemo možnost in priložnost, da je vsakemu posamezniku priznana predhodno 
pridobljena izobrazba in znanje, s čimer se mu priznavajo potrebna znanja, ki so potrebna kot 
vstopni pogoji na študijske programe. Predhodno priznavanje izobrazbe in znanja mora biti tudi 
tako fleksibilno, da lahko posamezniku omogoči priznavanje določenih delov študijskega 
programa, v kolikor so izkazana ustrezna znanja, ki bi jih posameznik pridobil s študijskim 
programom.  
 
V kolikor želimo, da tovrstno priznavanje postane realnost slovenskega visokošolskega prostora, 
je potrebna redna in dosledna implementacija postopkov priznavanja predhodno pridobljene 
izobrazbe in znanja.  
 
Slovenija je zaradi korenite spremembe izobraževanja, ki ga je privedla bolonjska reforma, z 
ukinitvijo starih študijskih programov prišla v neugoden položaj. Ker je cilj družbe izobraževanje, 
je potrebno vsem, ki v vmesnem času niso zaključili preteklih študijskih programov, zagotoviti 
ustrezno priznavanje predhodnega izobraževanja in jim z minimalnimi stroški in visoko 
učinkovitostjo zagotoviti zaključek izobraževanja in pridobitev izobrazbe. 
 
 
1.13 Pedagoška usposobljenost  
 
Na ŠOS temeljno vlogo univerze še vedno pripisujemo tudi njenemu pedagoškemu 
poslanstvu, zato ponovno opozarjamo na nujnost pedagoške usposobljenosti visokošolskih 
predavateljev, ki jo vidimo kot predpogoj kakovostnega študijskega procesa in uspešnega 
prenosa znanja in izkušenj na študente.  
 
Pogosto se zgodi, da so visokošolski učitelji izvrstni raziskovalci, na drugi strani pa manj 
pedagoško usposobljeni in posledično manj uspešni predavatelji. Predlog ni nov, saj mu 
posebno pozornost namenja tudi Resolucija o Nacionalnem programu v visokem šolstvu 
(ReNPVŠ), vendar je bil doslej samo delno realiziran.  
 
Na ŠOS se zavedamo pomena odlične pedagoške usposobljenosti, zato predlagamo še večji 
poudarek na pedagoškem usposabljanju kadrov in s tem nadaljnjo implementacijo ukrepa.  
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Nadalje predlagamo, da postane pedagoška usposobljenost eden izmed temeljnih pogojev 
habilitacije, saj bomo lahko le tako zagotavljali učinkovit in uspešen prenos znanj na študente. 
Tovrsten ukrep vidimo tudi kot korak k bolj kakovostnemu izvajanju študijskega procesa.  
 
Predlagamo tudi, da se sočasno s sistemskim zakonom odpre možnost ocene habilitacije redne 
profesure. Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev trenutno namreč določajo, da se 
redne profesorje voli v trajni naziv. Na ŠOS tako predlagamo, da se na ravni zakona opredeli 
oblika ponovne habilitacije oz. vrednotenja dela tudi za redne profesorje. Tovrstno ureditev 
vidimo zlasti kot korak proti večji kakovosti študijskega procesa še posebej v nenehni skrbi za 
pedagoško odličnost. 
 
 
1.14 Doktorski študij in raziskovanje 
 
Zagovarjamo načelo kakovosti in dostopnosti, v luči tega pa prednostno financiranje javne 
mreže visokega šolstva, ob čemer ne nasprotujemo možnosti financiranja zasebnega tam, kjer 
ustrezno dopolnjuje mrežo javnega visokega šolstva, na način, da ne predstavlja podvajanja 
istovrstnih dejavnosti. 
 
Na ŠOS delimo prepričanje, da je doktorski študij neločljivi del študijske dejavnosti in javne 
službe na visokošolskih zavodih in mora biti znotraj te tudi financiran. Zahtevamo, da se 
doktorski študij kot tak tudi definira in se mu določi stalno in stabilno financiranje, na podlagi 
kriterijev. Odvisnost od »proračunskih zmožnosti« ali celo projektnega financiranja, s katerim 
smo se srečali že v preteklosti (»Inovativna shema«), bo študente ponovno potisnila v negotov 
položaj ter nanje prevalila finančno breme doktorskega študija. 
 
V luči dostopnosti do študija menimo, da mora biti doktorski študij finančno dostopen vsem 
kandidatom, ki jih univerze vključijo v doktorsko izobraževanje. Ker je del takih že financiran 
preko drugih mehanizmov (predvsem program »Mladi raziskovalci«, sofinanciranje s strani 
delodajalca) ter ob upoštevanju določil zadnje novele ZViS, da se bodo sredstva za študijsko 
dejavnost trajno povečevala, menimo, da takšna ureditev ne more nikakor iti na škodo 
študijske dejavnosti 1. in 2. stopnje. 
 
Prav tako želimo upoštevati tudi tiste skupine doktorskih kandidatov, ki niso mladi raziskovalci 
ali zaposleni in potrebujejo za kakovosten študij tudi sredstva za kritje življenjskih stroškov v 
času študija. Zato želimo tudi državne štipendije za doktorske študente. Kandidati se lahko 
ironično prijavijo na razpis za sofinanciranje študija v tujini (npr. Ad Futura), kar pomeni, da lahko 
v ta namen prejmejo več sredstev, kot če se odločijo razvijati domačo znanost. 
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1.15 Strateško upravljanje 
 
ŠOS je v sklopu svojih oblikovanja izhodišč napovedanega sistemskega zakona o visokem 
šolstvu predlagal strateško upravljanje visokošolskega prostora, kar je razvidno tudi v skupnih 
izhodiščih, ki so bila predstavljena. Za slovenski visokošolski sistem velja, da je njegovo 
upravljanje reakcijsko, odzivanje na zunanje dogodke, direktive in trende. Vlada odsotnost 
konsenza o dolgoročni viziji in umeščenosti slovenskih univerz v svetu. Značilna je 
nesistemskost rešitev, ki se v mozaik visokega šolstva umeščajo na podlagi aktualnih potreb in 
interesov. 
 
Podobno kot na drugih področjih, lahko ugotovimo pomanjkanje strateškega premisleka in 
vodenja visokošolskega prostora v Sloveniji. Potrebna sta razvojno naravnana strategija in 
sistem, ki se bo sposoben spopadati z glavnimi smermi razvoja, ki jih bo vnaprej predvideval in 
jih strateško umeščal v visokošolski prostor. Potrebna je celovita analiza aktualnega stanja, 
identifikacija prednosti in slabosti, nadgradnja tistega, kar je dobro in popravljanje tega, kar nas 
ovira pri doseganju akademske odličnosti. Zato na ŠOS podpiramo ustanovitev centra za 
razvoj visokega šolstva v Sloveniji. Naloge in pristojnosti tovrstnega centra bi izhajale iz zgoraj 
naštetih potreb. 
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2 SOCIALNE PRAVICE ŠTUDENTOV 
 
 
Na ŠOS izhajamo iz predpostavke, da socialne pravice študentov predstavljajo neločljiv 
del izobraževalnega sistema, saj omogočajo, da je študij (dejansko) vsem enako 
dostopen.  
 
Gre torej za bolj splošno vprašanje enakosti izobraževalnih možnosti po kateri ima »vsakdo 
pravico do izobrazbe (...), visokošolsko izobraževanje pa »mora biti na osnovi doseženih 
uspehov vsem enako dostopno« (26. člen Splošne deklaracije človekovih pravic). Iz tega je 
izpeljana tudi pravica do enake dostopnosti na podlagi posameznikovih zaslug, njegovih 
sposobnosti in vrlin, ne pa na podlagi rojstva in podedovanih privilegijev. Tudi Ustava RS pravi, 
da „država ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo ustrezno izobrazbo” (57. člen). 
Država mora zato ob nudenju brezplačnega in javnega izobraževanja poskrbeti tudi za primerne 
in enake pogoje za koriščenje pravice do izobraževanja, vključno z enakim dostopom. Zato 
država diskriminira posameznike; če namreč želimo posameznike, ki so po naravi različni, 
postaviti v enak izhodiščni položaj, je nujno potrebno privilegirati deprivilegirane ali deprivilegirati 
privilegirane.  
 
Da bi država zagotovila enak dostop do izobrazbe, torej preko socialnih transferjev pomaga 
socialno deprivilegiranim dijakov in študentom. Ker ključni socialni korektorji (predvsem državne 
štipendije) dijakom in študentom ne pokrivajo življenjskih stroškov, se subvencionirajo tudi 
ostali, s študijem povezani izdatki.  
 
To so socialne pravice, ki so določene s posebnimi predpisi: zdravstveno varstvo, 
subvencionirana študentska prehrana, subvencionirano študentsko bivanje in javni prevozi, 
štipendiranje, možnost opravljanja študentskega dela, zaposlovanje mladih in dodatne pravice, 
ki se navezujejo na študentske družine, študente invalide in posameznike ter ostalo. 
 
Menimo, da v Sloveniji ni zagotovljen enak dostop do izobraževanja, študenti pa morajo 
ob študiju tudi delati, da si lahko pokrijejo življenjske stroške. Zato je potrebno okrepiti 
trenutno zagotovljene socialne pravice študentov; obstoječe dodatno finančno podpreti, 
razmisliti pa tudi o dodatnih spodbudah in subvencijah. 
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2.1 Štipendije 
 
Sistemsko in transparentno urejena enotna politika oz. strategija štipendiranja je za študente 
izjemnega pomena. Za njeno sprejetje je potrebno najprej opraviti natančno analizo sedanjega 
stanja in evidentirati probleme, ki bi jih bilo potrebno v prihodnosti odpraviti.  
 
Le na podlagi analize bomo lahko presojali ali štipendije v zdajšnji obliki in obsegu služijo 
svojemu namenu.  
 
Dopolnjen ZVIS od leta 2016 že omogoča tudi bolj podrobno zbiranje in analizo podatkov 
štipendistov. Pričakujemo pa, da bo analiza opravljena v sodelovanju s Študentsko organizacijo 
Slovenije. 
 
Redefinirati moramo različne oblike štipendiranja, ki se sedaj po namenu prepletajo. Tako 
npr. Zoisove štipendije prevzemajo funkcije kadrovskih in državnih štipendij, izgubljajo pa svojo 
primarno poslanstvo. Posledično pa bo potrebno omogočiti tudi drugačno kombiniranje 
štipendij, skladno z njihovim različnim poslanstvom.  
 
Skladno z ugotovitvami analiz, redefinicijami in posodobljeno strategijo pa mora slediti 
prilagojena in posodobljena področna zakonodaja:  
• Politika štipendiranja,  
• Zakon o štipendiranju (Zštip-1) in pravilniki, 
• ZUPJS, 
• sprejet Zakon o spodbujanju nadarjenih itd. 
 
Eksplicitno naj poudarimo, da vsakršna reforma ne sme potekati z razlogom ali ciljem 
varčevanja. Ravno nasprotno.  
Za učinkovit sistem štipendiranja je potrebno zagotoviti dodatna in namenska sredstva, 
saj trenutne štipendije ne omogočajo pokritja študentskih življenjskih stroškov, 
posledično ni zagotovljen enak dostop do izobraževanja.   
 
Trenutno (paradoksalno) študenti s začasnim in občasnim delom, torej s plačevanjem koncesije 
v višini 8,41% od opravljenega dela, letno v proračunski sklad za štipendije prispevamo več kot 
20 milijonov evrov letno. To zadostuje za vso zakonsko določeno štipendiranje, razen državnih 
štipendij, ki pa so del sistema socialne varnosti (ZUPJS). 
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2.1.1 Državne štipendije 
 
Državne štipendije imajo socialno in razvojno funkcijo, saj predstavljajo socialni korektiv 
in investicijo države v prihodnost (mladih). 
  
V delu socialnega korektiva štipendija skrbi, da se čim večje število mladih, ki se sicer zaradi 
slabih materialnih možnosti ne bi mogli, vključi v izobraževanje. Štipendije tako prispevajo k 
dolgoročnemu zmanjševanju revščine in socialne izključenosti, hkrati pa omogočajo, da 
materialne okoliščine ne predstavljajo determinirajoče okoliščine za študente in mlade. 
  
Tovrstna usmeritev je obenem podlaga razvojne politike, s katerim dosegamo višjo izobrazbeno 
raven prebivalstva, katera je nujen predpogoj za tehnološki in družbeni razvoj. Slovenija se lahko 
opre na razvoj znanosti in iz tega izhajajočo dodano vrednost, ki jo ta prinaša. Država mora zato 
stremeti k temu, da vsem mladim zagotovi pogoje, da dosežejo želeno izobrazbo. V strateškem 
interesu države pa je, da je ta izobrazba čim višja.  
  
Državne štipendije predstavljajo dijakom in študentom pomemben vir dohodka (ob lastnih 
prihodkih in prihodkih od staršev), ki služi namenu izenačevanja izhodiščnih možnosti ter 
omogoča nadaljevanje izobraževanja socialno najšibkejšim. Vendar državne štipendije v zdajšnji 
višini tega ne zagotavljajo. Povprečna višina državne štipendije je v letu 2015/2016 znašala 
komaj 130 evrov, medtem ko so povprečni mesečni življenjski stroški študentov pribl. 500 evrov 
(Raziskava Evroštudent VI).   
 
Višino državne štipendije je zato potrebno dvigniti, saj skupaj z drugimi socialnimi 
prejemki ne dosega povprečnih življenjskih stroškov študentov.  
 
Najprej pa je potrebno odpraviti varčevalne ukrepe na področju štipendij (ZUJF in zamrznitev 
dohodkovnih razredov).  
 
Glede na različno vlogo in namen državnih štipendij in Zoisovih štipendij, menimo, da se mora 
omogočiti njuno kombiniranje. 
 
Možnost dostopa do državnih štipendij se mora do vzpostavitve primernih mehanizmov ohraniti 
tudi za tretjo bolonjsko stopnjo, tj. doktorski študij. Država naj zagotavlja pogoje za enakopraven 
študij študentov različnih smeri na tej stopnji. 
 
Menimo, da se zaslužek iz študentskega dela do vsote posebne osebne olajšave za opravljeno 
občasno in začasno delo dijakov in študentov ne sme upoštevati v izračun družinskega 
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dohodka. Prav tako menimo, da je potrebno odpraviti upoštevanje nekaterih dohodkov in 
premoženj pri izračunu družinskega dohodka, med katere med drugim spadajo tudi tisti, ki so 
namenjeni stabilizaciji socialnega položaja posameznika: pomoči v obliki denarnih sredstev, ki 
jih oseba prejme od humanitarnih organizacij in dobrodelnih ustanov; preživnine, finančne 
pomoči za izobraževanje v tujini itd. 
 
 
2.1.2 Zoisove štipendije 
 
Zoisove štipendije se po trenutnem sistemu “dodeljujejo kot spodbuda za doseganje izjemnih 
dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne 
dejavnosti in umetnosti. Namenjene so spodbujanju izobraževanja in doseganju višje ravni 
izobrazbe, dvigu odgovornosti štipendistov za svoje izobraževanje kot tudi za izbiro 
izobraževalnega programa, krajšanju dobe izobraževanja in izboljšanju zaposljivosti.” (Javni sklad 
za razvoj kadrov in štipendiranje)  
 
Takšna definicija že sama izraža težave, ki jih zaznavamo pri trenutnem sistemu spodbujanja 
nadarjenosti. Štipendije delujejo “kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov” in ne kot 
spodbuda za razvoj in negovanje nadarjenosti s pomočjo identifikacije preko teh izjemnih 
dosežkov. Izjemni dosežki ne smejo biti cilj, temveč sredstvo identifikacije nadarjenih.  
Štipendije trenutno služijo predvsem “doseganju višje ravni izobrazbe”, vendar s pomočjo 
pogojnega nagrajevanja tistih, ki so tako ali tako pridni in uspešni.  S tem se morda “krajša doba 
izobraževanja” (načelo “palice”), vendar je vprašanje če je to namen sistema spodbujanja 
nadarjenosti ali morda drugih ukrepov. Vprašljiv je njihov “vpliv na izbiro izobraževalnega 
programa”, izboljšana zaposljivost pa je trenutno nepreverljiva. Definicija se nanaša na podporo 
formalnega izobraževanja, sistem spodbujanja nadarjenih pa bi moral biti temu izobraževanju 
komplementaren.  
 
Ugotavljamo, da je potrebna redefinicija sistema spodbujanja nadarjenosti, njegovega 
namena in ciljev. Le tako bo mogoče vzpostaviti sistem, ki bo smiseln in učinkovit.  
 
V strokovni literaturi ni enotne definicije nadarjenosti, saj nadarjeni niso homogena skupina, 
ampak se nadarjenost kaže v različnih oblikah in obsegih. Vsakršna rekonceptualizacija mora 
zajeti to izrazito heterogenost nadarjenih posameznikov ter hkrati izpolnjevati pogoj 
skladnosti s cilji in nameni.  
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Odkrivanje nadarjenih mora biti jasno določeno (določanje kriterijev prepoznavanja nadarjenih, 
proces odkrivanja nadarjenih učencev, dijakov in študentov, itd.). Prav tako mora biti sistem 
odkrivanja nadarjenih skladen tudi s posamezno obliko spodbujanja razvoja nadarjenih.  
 
Obstaja konsenz glede tega, da aktualen sistem štipendiranja nadarjenih spodbuja t.i. 
“pridnost”, predvsem preko pogoja visokih ocen. V določeni meri so tudi izjemni dosežki 
nadgradnja pridnosti, znotraj institucionaliziranega, univerzalnega in formalnega sistema 
izobraževanja. Čeprav izjemnost terja določeno mero nadarjenosti, le ta ni zadosten pogoj zanjo. 
Prav tako obstajajo nadarjeni, ki zaradi mnogoterih razlogov niso “uspešni” v sistemu 
formalnega izobraževanja.  
 
Primernost identifikacijskih orodij - ocenjevanje nadarjenih na podlagi numeričnosti ocen, ki jih 
dosežejo dijaki in študenti, ni primerno merilo.  
Trenutni sistem tudi zanemarja, da je skrb za nadarjene pomembna za njihov osebni razvoj, torej 
imajo le ti na nek način posebne potrebe. Sistem spodbujanja nadarjenih mora upoštevati 
njihove osebne potrebe, hkrati pa slediti družbeni koristi. Potreben je k posamezniku usmerjen 
pristop. Med nadarjene ali talentirane pa moramo šteti tiste z dejanskimi visokimi dosežki, kot 
tudi tiste s potencialnimi zmožnostmi za take dosežke. 
 
Nadalje, nadarjenost ne govori samo o visoki splošni intelektualni sposobnosti, ampak tudi o 
talentih na specifičnih akademskih področjih, v umetnosti, ustvarjalnosti in na področju vodenja, 
psihomotorike, itd. Govorimo o splošno nadarjenih in specifično nadarjenih ali talentiranih. 
Specifična skupina, ki je ne gre zanemariti so tudi t.i. učno neuspešni nadarjeni.  
 
V Sloveniji je bilo prvotno tudi štipendiranje nadarjenih namenjeno povečevanju dostopnosti 
socialno šibkejših do višje izobrazbe, kar pa sedaj urejajo državne štipendije. Vseeno je 
potrebno odpreti vprašanje socialne komponente sistema spodbujanja nadarjenosti. Čeprav to 
vlogo primarno opravljajo državne štipendije, pa je vseeno jasno, da je zmožnost spodbujanja 
nadarjenosti odvisna od širših družbenih pogojev, npr. socialnega statusa družine posameznika. 
Določeni nadarjeni posamezniki imajo vso potrebno podporo (tudi finančno) za razvoj svoje 
nadarjenosti; drugi ne. Nekateri nadarjeni ne potrebujejo državnih spodbud, drugi so od njih 
odvisni. Pri čemer pa denarna podpora ni ekskluzivni vir uspešnega spodbujanja nadarjenosti. 
Zato je denarno štipendiranje samo eden izmed vidikov spodbujanja nadarjenosti; morda niti 
najpomembnejši.  
 
Različne vrste nadarjenosti moramo odkrivati na različne načine in jih tudi spodbujati z 
različnimi mehanizmi in na različnih nivojih.  
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Potrebno je razširiti spekter načinov spodbujanja nadarjenosti. V tem smislu podpiramo 
idejo decentralizacije in fragmentacije sistema spodbujanja nadarjenosti. Potrebna je 
večja sinergija z družinskim okoljem, lokalnim okoljem, podpornimi institucijami, širšim 
izobraževalnim sistemom in gospodarstvom.  
 
Vsekakor pa menimo, da bi morali biti pravica do državne štipendije in pravica do Zoisove 
štipendije združljivi, saj gre vsebinsko za dve izrazito različni vrsti štipendij, vsaka s svojim 
specifičnim namenom in ciljem. Upravičenec do Zoisove štipendije je lahko na primer, kljub svoji 
nadarjenosti tudi socialno ogrožen, zato bi mu morala pripadati tudi ta pravica. 
 
 
2.1.3 Kadrovske štipendije 
 
Sistem kadrovskega štipendiranja omogoča študentom finančno pokritje življenjskih stroškov 
med študijem, s tem pa pripomore k enakem dostopu do študija. Hkrati omogoča hitrejši prehod 
na trg dela in dopušča pridobivanje dodatnih izkušenj med študijem. Podjetja pa s tem vršijo 
svoje kadrovsko načrtovanje.  
 
Menimo, da sedanji sistem podeljevanja in informiranja o kadrovskih štipendijah ni 
učinkovit, saj ugotavljamo, da vsako leto ostaja večje število nepodeljenih kadrovskih 
štipendij.  
 
Država mora poskrbeti za izboljšanje podeljevanja, financiranja in sistemskega nadzora 
kadrovskih štipendij. Študente je potrebno s pravilno štipendijsko politiko in večjim številom 
podeljenih štipendij razbremeniti opravljanja študentskega dela. 
 
Država mora še naprej omogočati štipendiranje preko regionalnih razvojnih agencij, saj se s 
tem zagotavlja boljši stik med štipendisti in štipenditorji, ta način pa se je pokazal tudi kot bolj 
učinkovit (predvsem zaradi manjše birokratizacije štipenditorjev). Država pa naj hkrati 
kadrovsko, finančno in programsko okrepi delovanje Javnega štipendijskega, razvojnega, 
invalidskega in preživninskega sklada ter skupaj z različnimi nevladnimi organizacijami uskladi 
način informiranja mladih o razpisanih kadrovskih štipendijah. 
 
Študentje menimo, da je potrebno po opravljeni analizi področno zakonodajo dodelati, npr. 
spremeniti obveznost zaposlitve po prvi stopnji, zagotovi plačano enomesečno prakso itd.  
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2.1.4 Štipendije za deficitarne poklice 
 
Namen štipendij za deficitarne poklice naj bi bil “spodbujanje mladih za izobraževanje za tiste 
poklice, za katere je na trgu zaznati razkorak med trenutnim in potrebnim številom razpoložljivih 
kadrov in predvideno ponudbo delovnih mest”. Po dikciji zakonodajalca pa naj bi šlo tudi za 
poklice, ki so perspektivni glede na usmeritve na področju gospodarskega razvoja.  
Pa vendar se upravičeno sprašujemo, ali je temu res tako.  
 
Štipendije za deficitarne poklice so namreč namenjene za štipendiranje poklicev 
srednjega in strokovnega izobraževanja, služijo pa predvsem zagotavljanju deficitarne 
delovne sile delodajalcem.  
 
Gre zgolj za sledenje kriteriju trenutnega pomanjkanja delovne sile, temu namenu pa sicer služijo 
kadrovske štipendije.  
Država bi morala spodbujati visokotehnološke poklice na terciarni ravni, po katerih na trgu dela 
sicer še ni zadostnega povpraševanja, vendar bodo v prihodnosti konkurenčni in potrebni. Šele 
takšna ureditev bi pomenila štipendiranje za poklice, ki so perspektivni glede na usmeritve na 
področju gospodarskega razvoja. V zvezi s tem je potrebna redefinicija štipendij za deficitarne 
poklice in njihova uskladitev s strateškimi dokumenti države (Strategija pametne specializacije, 
Strategija razvoja Slovenije, Vizija Slovenije itd.) 
 
 
2.1.5 Druge vrste štipendij 
 
Štipendije Ad futura in Erasmus+ dotacije so namenjene izobraževanju v tujini za pridobitev 
stopnje izobrazbe v tujini ali za izobraževanje tujih državljanov v Sloveniji.  
 
Menimo, da se naj študij v tujini omogoči tistim, ki se želijo izobraziti na področju, ki v 
okviru slovenskega javnega izobraževalnega sistema ni mogoč.  
 
Ob tem naj se zagotovi štipendije za študij v tujini vsem študentom, ki si tega študija sicer 
ne bi mogli privoščiti. Za štipendista in štipenditorja naj se uredi dolžnosti na način, ki bodo v 
korist obeh, npr. dolžnost zaposlitve v RS po koncu štipendiranja.  
 
Na področju študijskih izmenjav želimo, da se delež študentov, ki odidejo v tujino, dvigne na 
predvideno raven, torej približno 5 % do leta 2020 (Strategija internacionalizacije slovenskega 
visokega šolstva 2016–2020), dolgoročno pa na 10%. K temu mora prispevati predvsem 
primerna štipendijska politika.  
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2.2 Subvencionirano bivanje 
 
Na ŠOS izhajamo iz predpostavke, da je subvencionirano bivanje študentov pravica, ki izhaja iz 
statusa študenta in predstavlja neločljiv del izobraževalnega procesa.  
 
Teoretično obstajajo tri možnosti, kako se študenti vključujejo v izobraževalni proces (torej 
obiskujejo predavanja): lahko živijo doma v kraju študija; če ne, se lahko dnevno vozijo v kraj 
študija ali začasno bivajo v kraju študija. Torej mora država za posameznike, ki živijo izven kraja 
študija zagotoviti subvencionirane prevoze in subvencionirano bivanje na način, ki zagotavlja 
enak dostop do študija. Prevozi so sistemsko urejeni z Zakonom o prevozih v cestnem prometu. 
Druga možnost državnega subvencioniranja stroškov, nastalih zaradi oddaljenosti posameznika 
od kraja študija, je subvencioniranje bivanja, trenutno v javnih in zasebnih  študentskih domovih 
in pri zasebnikih na trgu. 
 
Ključna težava je pomanjkanje kakovostnih in dostopnih bivalnih zmogljivosti za študente 
v javnih študentskih domovih.  
 
Druga težava je zastarel in študentom neprijazen način subvencioniranega bivanja, ki je 
tudi posledica zastarele in neprimerne zakonske podlage (pravilnik). Zato potrebujemo 
nov in ambiciozen Zakon o subvencioniranem bivanju študentov, ki bo redefiniral trenutni 
sistem.  
 
 
2.2.1 Prenova in izgradnja študentskih bivalnih zmogljivosti 
 
Študentje se soočamo s kritičnimi bivalnimi razmerami, kljub temu da imamo možnost bivanja v 
študentskih domovih. Ob dejstvu, da dve tretjini slovenskih študentov ne študira v kraju bivanja 
ter da je v študentskih domovih prostora le za približno šestino študentov, ugotavljamo, da je 
študentsko bivanje še vedno pereč problem, saj so študenti, ki jim ni odobreno subvencionirano 
bivanje, prisiljeni postelje iskati pri zasebnikih in v času študija plačevati visoke tržne najemnine.  
 
Potrebna je izgradnja novih študentskih domov v krajih, kjer postelj primanjkuje. Trenutno 
je največ potreb za študente Univerze na Primorskem. Neenakim teritorialnim potrebam 
naj se prilagodi tudi sistem državnega in študentskega financiranja investicij, ki je 
trenutno kvotni.  
 
Študentske domove je potrebno graditi oz. prenoviti v skladu z novimi standardi in 
zahtevami moderne družbe. 
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Poveča naj se npr. število enoposteljnih sob, po katerih je vedno večje povpraševanje. Glede na 
različne skupine študentov je potrebno zagotoviti takšne bivanjske kapacitete, ki bodo 
primerne različnim posebnim skupinam študentov (študentske družine, študentje invalidi 
idr.). V skladu z načelom vzajemnosti naj se kapacitete zagotovi tudi tujim študentom.  
 
Ob dvigu kakovosti bivanja, ki je delni razlog, da študenti iščejo namestitve na trgu, pa ne 
smemo pozabiti na cenovno politiko subvencioniranih bivanjskih kapacitet. Subvencionirano 
bivanje je namreč socialna politika, ki (ob drugih) zagotavlja dostop do študija. V kolikor so cene 
najemnin/stanarin previsoke in celo višje od bivanja na trgu, le ta ne služi svojemu namenu.  
 
Torej je potrebno zagotoviti zadostno število postelj, zagotoviti minimalni standard, hkrati pa 
ohraniti (ali vzpostaviti) cenovno ugodno namestitev za študente - preko zadostnega 
subvencioniranja in učinkovitega upravljanja.  
 
 
2.2.2 Zakonske spremembe 
 
Trenutno je pravna podlaga za subvencionirano bivanje zastarel Pravilnik o subvencioniranju 
bivanja študentov. Zato zahtevamo Zakon o subvencioniranem bivanju, ki bi obsegal tudi vse 
izražene pomisleke in predloge ŠOS.  
 
Predlagamo, da je subvencionirano bivanje, ki je del procesa izvajanja izobraževalne 
dejavnosti, veže neposredno vezano na status študenta, pri čemer ima skladno z ZVIS 
študent enkrat v času študija tudi pravico do ponavljanja letnika ali spremembe študijskega 
programa ali smeri. Ni pravično, da se nekomu, ki dobi pravico bivanja v študentskem domu 
šele proti koncu šolskega leta (npr. junija) šteje, da je bival v študentskem domu celo leto, kar 
pomeni, da se mu skupna pravica bivanja skrajša za eno leto, čeprav je v določenem šolskem 
letu dejansko koristil subvencijo zgolj 3 mesece.  
 
Trenuten sistem ni logičen glede določb o upravičenosti do subvencioniranja bivanja.  Ker 
je število subvencioniranih ležišč omejeno in ne dosega povpraševanja, se po zdajšnjem sistemu 
ne more uveljaviti univerzalno subvencioniranje, kot npr. v primeru subvencionirane študentske 
prehrane. Zato je potrebno razvrščanje upravičencev. Študenti, ki so bolj oddaljeni od kraja 
študija, imajo manj možnosti in več stroškov, zato morajo biti pozitivno diskriminirani pri 
upravičenosti do subvencije za bivanje. Hkrati študenti z manj prihodki, ki so v slabšem 
socialnem položaju in si težje zagotovijo bivanje na trgu, bolj potrebujejo subvencionirano 
bivanje (torej v študentskem domu ali pri zasebniku).  
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Torej se mora pri upravičenosti in/ali prednostni listi študentov, ki se potegujejo za 
subvencionirano bivanje, upoštevati njihov socialni položaj in oddaljenost od študija.  
 
Predlagamo, da se učna oz. študijska uspešnost izključi iz meril za subvencioniranje 
bivanja študentov. Če je subvencionirano bivanje socialna kategorija, ne more biti vezana na 
uspeh, zato ne more biti del meril za subvencionirano bivanje. Študenti z višjim povprečjem ali 
uspehom na maturi niso nujno študenti, ki najbolj ali v najkrajšem času potrebujejo nastanitev v 
študentskem domu.  
 
Upoštevati je potrebno vse deprivilegirane skupine študentov z vsemi poznanimi specifikami 
(študentske družine, študenti s posebnimi potrebami, tuji študenti, študenti s težkim socialnim ali 
zdravstvenim položajem, itd.). Pri merilih za dodeljevanje subvencije naj se spremenijo definicije 
študentov s posebnimi potrebami (t.i. invalidov), da bodo poenotene in skladne z drugimi 
zakoni (ZVIS, ZVSI, ZOFVI, Zštip-1). Če je študent npr. na visokošolskem zavodu upravičen do 
dodatnega leta študija, naj se to upošteva tudi pri podaljšanju subvencije za bivanje. 
 
Pri upravičenosti od subvencioniranega bivanja naj se ne postavlja omejitev, npr. cenzusa 
bruto mesečnega dohodka na družinskega člana. V začetku študijskega leta povpraševanje 
redno presega ponudbo, zato se ustvari čakalna vrsta, ki pa je cenzus ne omeji. Po drugi strani 
se občasno pojavijo proste kapacitete, ki se zaradi istega cenzusa ne zapolnijo. Kdor ocenjuje, 
da potrebuje subvencionirano bivanje in izpolnjuje splošne pogoje (predvsem študentski status), 
naj bo do njega upravičen, pri čemer lahko še vedno obstaja prednostna lista, v skladu 
z določenimi merili.  
 
Ker pa je subvencionirano bivanje socialni korektiv, se lahko socialni položaj študentov upošteva 
pri izbiri upravičencev do subvencioniranega bivanja oz. vsaj pri določanju prednostnih list. 
Dopuščamo tudi možnost, da se višina subvencije prilagodi socialnemu položaju študentov , 
da bi se torej uvedli razredi. V tem primeru cena ne bi bila pavšalna in enotna. S tem bi, 
v povezavi z opustitvijo cenzusa za upravičenost do subvencioniranega bivanja, omogočili vsem 
študentom bivanje v študentskem domu, vendar pod različnimi pogoji, skladno z njihovim 
socialnim položajem. Skupen strošek države za subvencije bi lahko ostal enak.  
 
Proces subvencioniranja za študente naj se debirokratizira. Ob oddaji prošnje je zdaj potrebno 
priložiti notarsko overjeno potrdilo in poroštvo staršev za plačevanje najemnine, kar je gotovo 
unikum pri dodeljevanju socialnih pravic. Pravica do bivanja naj se ne obravnavana kot tržna 
kategorija, temveč kot socialni transfer. Šele ob maksimalni (smiselni) širitvi upravičencev in 
maksimalni poenostavitvi birokratskih postopkov, naj se identificirajo potencialne sistemske 
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omejitve subvencioniranega bivanja in možnosti zlorab, ki se naj poskušajo omejiti usmerjeno in 
partikularno, brez da bi omejitve nepotrebno in nesorazmerno negativno vplivale na vse 
upravičence. Način, s katerim se zaradi potencialne možnosti izkoriščanja subvencioniranja 
bivanja zanemarljivega odstotka študentov, splošno omeji ali oteži bivanje večine, je nesmiselno. 
Ne smemo namreč pozabiti na smisel in namen ureditve subvencioniranega bivanja študentov, 
ki ni zgolj v njegovem subvencioniranju (in samo sebi namen), temveč predvsem v bivanju 
(zadovoljitvi temeljnih potreb), ki naj bo prijazno, varno in dostopno. Subvencionirano bivanje 
mora torej ohraniti svoj namen zagotavljanja enakih možnosti  in enake dostopnosti do 
izobraževanja.  
 
Drugo temeljno izhodišče, ob tem, da je subvencionirano bivanje socialni korektiv (načelo 
namena subvencioniranja), je, da naj bodo obstoječe bivanjske kapacitete, predvsem javnih 
zavodov, maksimalno zapolnjene. Z zakonom naj se spodbuja bivanje v študentskih 
domovih, s čimer se posledično tudi nižajo povprečni stroški bivanja. Subvencioniranje 
zasebnih študentskih domov in zasebnikov naj bo sekundarnega pomena (izjema), v skladu 
s potrebami na trgu in v skladu z merili in omejitvami, ki jih določi zakon. 
 
Višješolski študenti lahko bivajo le v dijaških domovih, ne pa tudi v študentskih. Zato le ti, kljub 
temu, da so del javnega izobraževanja in imajo status študenta, niso upravičeni do 
subvencioniranega bivanja in za bivanje v dijaških domovih plačujejo tržno najemnino. Želimo, 
da se celostno uredi bivanje višješolskih študentov v okviru študentskih domov.  
 
Razpis za sprejem oz. podaljšanje bivanja študentov naj bo odprt, torej naj ne bo časovno 
omejen. Glede na to, da je subvencionirano bivanje socialni korektiv in da se življenjske 
okoliščine študentov nenehno in nepredvideno spreminjajo, naj imajo študenti, tako kot 
v primeru državne štipendije, možnost oddati prošnjo za sprejem v študentski dom skozi celotno 
leto. Razpis naj se torej objavi pred pričetkom študijskega leta, vendar naj se ne zaključi.  
 
Tujim študentom na študijski izmenjavi v RS naj se omogoči bivanje v študentskih 
domovih. Zakon mora slediti tem smernicam in zavezam RS. Lahko pa se primerno omeji 
število postelj, namenjenim študentom na izmenjavi (5-10%). Prav tako se določi višina 
stanarine, ki naj bo neekonomska stanarina, brez vključene subvencije. Čeprav določeni 
študentski domovi omogočajo bivanje za tuje študente (npr. dogovor med Univerzo v Ljubljani in 
Študentskim domom Ljubljana), se mora vprašanje teh študentov urediti celostno in 
sistematično. Predlagamo tudi možnost zamrznitve subvencioniranega bivanja za študente, 
ki odhajajo na študijsko izmenjavo v tujino. 
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Vpis naj se poenostavi na način, da odločevalci (npr. pisarne za študentske domove) sami 
pridobijo vse potrebne podatke. Podaljševanje subvencioniranega bivanja naj bo 
samodejno. 
 
Pisarna za študentske domove kot pritožbeni organ (izdaja odločbe), zaradi nadzorne funkcije in 
potrebne objektivnosti ne sme biti vodena s strani študentskih domov. Pisarne za študentske 
domove namreč ugotavljajo, ali študenti in študentski domovi izpolnjujejo pogoje za 
subvencioniranje bivanja. Hkrati izvajajo nadzor na delovanjem študentskih domov in skrbijo za 
vodenje evidenc. 
 
Zaradi želje, da so javni študentski domovi polni (torej tendence k spodbujanju bivanja v 
domovih), dopuščamo možnost, da se subvencije za zasebnike ne razpisujejo. Ostanejo naj 
le izredna možnost reševanja bivanjskih težav študentov v regijah, kjer ni dovolj razpoložljivih 
ležišč. V teh primerih se lahko razpišejo subvencije za bivanje pri zasebnikih, vendar začasno in 
namensko, kar letno določi ministrstvo. Ker bi se število teh subvencij zmanjšalo, se lahko temu 
primerno dvigne višina subvencije. Tudi te subvencije naj se dodeljujejo skozi celotno leto (odprt 
razpis), kar bi dodatno prispevalo k interventnemu značaju teh subvencij.  
 
Nadzora nad zasebniki trenutno praktično ni, hkrati podpisovanje tripartitnih pogodb ne 
onemogoča zlorab. Zato je potrebno vzpostaviti sistem nadzora kakovosti študentskega bivanja 
(obseg, cena in kakovost). Oblikuje naj se ločen in specializiran organ za spremljanje kakovosti 
bivanja in ustreznosti prostorov pri zasebnikih.  
Ob tem je potrebno določiti tudi (minimalne) standarde bivanja študentov pri zasebnikih. 
Ker sob primanjkuje (in povpraševanje presega ponudbo), najemodajalci mnogokrat izkoriščajo 
študente, ki posledično bivajo v povsem neprimernih pogojih. Boljše bivanjske pogoje lahko 
torej zagotovimo samo z jasnimi standardi in nadzorom, ki bo zagotovil spoštovanje teh 
standardov. 
 
Problematična je tudi ureditev dodatne koncesijske dajatve (za investicije v infrastrukturo), 
kjer se prihodki iz študentskega dela (2 %) vidijo kot davčni plen države, namenjen splošni 
družbeni prerazporeditvi in ne kot namenska sredstva mladih za mlade (kot v primeru štipendij in 
obštudijskih dejavnosti). Glede na pomen in vlogo študentskega dela in zgodovino razvoja 
študentskega dela, bi morala biti poraba sredstev iz dodatne koncesijske dajatve maksimalno 
namenska, torej bi se morala porabiti neposredno za dobrobit dijakov in študentov, npr. za 
namen izgradnje in obnove študentskih in dijaških domov (najprej, kjer je to potrebno), vendar 
tudi to na pregleden način in skladno s širšim konsenzom.  
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Prihaja celo do paradoksa, da študent, ki opravlja študentsko delo (če prihodki presežejo 
davčno olajšavo) prispeva k npr. obnovi študentskih domov, hkrati pa ravno s tem delom 
preseže cenzus, zaradi česar ni upravičen do bivanja v tem obnovljenem študentskem domu.  
 
 
2.3 Subvencionirana prehrana 
 
Sistem subvencionirane študentske prehrane, s ciljem zagotavljanja toplega in zdravega obroka 
za študente, je bil na pobudo študentov realiziran s ti. subvencionirano študentsko prehrano. Ta 
predstavlja enega izmed mehanizmov, ki posredno zagotavljajo zadovoljivo zdravstveno stanje 
med študenti in s tem tudi enega izmed nujnih pogojev za študij. Sistem subvencionirane 
študentske prehrane mora zato še naprej slediti osnovnem cilju in študentom v času študija 
omogočiti kakovostno in zdravo prehrano po dostopni ceni, v vsakem študijskem središču v 
Sloveniji, kakor tudi v vseh višješolskih središčih.  
Študentska prehrana predstavlja neodtujljivo pravico, zato mora biti zagotovljena vsem 
študentom, ne glede na njihov (osebni in družinski) socialni položaj. 
 
Študentje zagovarjamo, da mora biti višina subvencije realno primerljiva s cenami življenjskih 
potrebščin v Sloveniji in se mora usklajevati na način ter v roku, ki ga določa Zakon o 
usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom, zato predlagamo dvig višine 
subvencije. 
 
ŠOS preko svojih entitet že vrsto let izvaja sistem subvencionirane študentske prehrane in si 
prizadeva za transparenten sistem, ki bo vsem študentom dnevno zagotavljal kakovosten, zdrav 
in topel obrok. V ta namen je potrebno omejiti nezdravo in hitro prehrano, pri čemer pa je 
potrebno na novo pripraviti standarde zdravega prehranjevanja, v okviru ustreznih jedilnikov za 
študente. 
 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter komisije za prehrano na posameznih entitetah 
morajo okrepiti raven inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem subvencionirane študentske 
prehrane ter s tem preprečiti zlorabe, ki mečejo slabo luč na celoten sistem. Država mora 
zagotoviti zakonsko možnost kaznovanja vseh morebitnih kršiteljev uporabe subvencionirane 
študentske prehrane, tako na strani študenta kot na strani ponudnika na tak način, da lahko 
Komisije za prehrano na posameznih entitetah delujejo nemoteno oziroma v skladu z vsemi akti 
vezanimi na kontrolo subvencionirane študentske prehrane. 
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2.4 Subvencionirani prevozi 
 
Velik del študentov je takšnih, ki se dnevno vozijo v kraj študija. Torej mora država za 
posameznike, ki živijo izven kraja študija, zagotoviti subvencionirane na način, ki zagotavlja enak 
dostop do študija.  
 
Prevozi so sistemsko urejeni z Zakonom o prevozih v cestnem prometu. Pravico lahko 
uveljavljajo dijaki, študentje in udeleženci izobraževanja odraslih, ki bivajo najmanj 2 km od 
izobraževalne ustanove. Subvencionirana vozovnica je namenjena tistim upravičencem, ki se 
dnevno vozijo od kraja bivanja do kraja izobraževanja in se izdaja za medkrajevni ali mestni 
promet za obdobje enega meseca, pol leta ali celotnega leta. Višina subvencije je odvisna od 
oddaljenosti od kraja izobraževanja. Takšna ureditev je tudi logična, saj pogojuje višino 
subvencije z oddaljenostjo. Z njo se namreč sorazmerno višajo stroški prevoza. Nelogična pa je 
v delu, ki ne upošteva socialnega položaja študentov. Lahko rečemo, da je pravica do 
subvencioniranega prevoza univerzalna, saj je na voljo vsem študentom pod enakimi pogoji, 
hkrati vsem zagotavlja enak dostop do koriščenja pravice (na voljo je dovolj subvencij). 
 
Želimo, da se način in obseg subvencioniranja prevozov ohrani, hkrati pa, da se nadaljuje trend 
poenotenja prevozov in vanj vključi čim več mestnih prevozov.  
 
Zagovarjamo, da se mora nadgraditi integrirani potniški promet na način, da bi lahko 
študenti koristili vozovnice tudi na drugih relacijah, torej ne samo od kraja bivanja do kraja 
izobraževanja.  
 
 
2.5 Zdravstvo 
 
Študenti so tudi iz vidika zdravja občutljiva populacija, saj so na začetku svoje samostojne 
življenjske in poklicne poti izpostavljeni povečanim tveganjem za svoje zdravje in zdravstvenim 
obremenitvam, predvsem zaradi specifičnega stila življenja, pomanjkanja finančnih sredstev, 
začasnega bivanja, mednarodne mobilnosti, socialne izključenosti in ranljivosti itd. Zato imajo v 
zdravstveni zakonodaji poseben položaj in so do 26. leta zavarovani, tako obvezno kot 
dopolnilno (kot otroci, po starših). Imajo tudi pravico do brezplačnih preventivnih zdravstvenih 
pregledov. 
 
Menimo, da je posebna obravnava študentov v sistemu zdravstvenega varstva v Sloveniji 
nujna za njihovo zdravje.  
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2.5.1 Zdravstveno zavarovanje 
 
Urejanje zdravstvenega varstva predstavlja za študente pomemben segment socialne varnosti. 
Novela Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju iz leta 2008 je pomembno 
posegla v pravice študentov, saj je določila, da se študentom omogoči pravica do brezplačnega 
zdravstvenega zavarovanja (preko družinskega člana) zgolj do 26. leta starosti. S sprejetim 
Zakonom o urejanju položaja študentov (ZUPŠ) pa je bil leta 2017 sprejet sklep, da so študentje 
zdravstveno zavarovani do konca študijskega leta, v katerem so dopolnili 26 let. 
 
Menimo, da je takšno omejevanje zdravstvenega zavarovanja s starostjo  diskriminatorno. 
Zakonodajalec je z ZZVZZ namreč uzakonil neenako obravnavo študentov glede na njihovo 
starost. Nekateri študijski programi trajajo dlje, »kaznuje« pa se tudi osebe, ki so začele študirati 
kasneje in pri tem redno opravljale študijske obveznosti. Status študenta je po ZVIS enoten za 
vse posameznike s statusom, neodvisno od starosti in načina študija. Zakonodajo je potrebno 
vrniti v prvotno obliko in zagotoviti enakopravno obravnavo vseh oseb s statusom študenta. 
 
Študentje torej menimo, da je potrebno zdravstveno varstvo študentom zagotoviti v 
celotnem času študija, kar pomeni da je potrebno vezati pravico do zdravstvenega 
zavarovanja na status študenta in ne na njegovo starost.  
 
Tuji študenti, ki prihajajo študirat v Slovenijo, morajo za obvezno zdravstveno zavarovanje 
plačevati dvanajstino povprečne bruto slovenske plače; petina študentov pa je iz držav nečlanic. 
Gostujočim študentom je potrebno priznati vse pravice zdravstvenega zavarovanja, za ostala 
doplačila pa je potrebno določiti vzdržne cene. 
 
 
2.5.2 Zdravstveno varstvo 
 
Na področju zdravstvene oskrbe študentov se že dalj časa soočamo s težavami, saj študenti, ki 
študirajo izven kraja stalnega prebivališča in imajo v svojem domačem kraju izbranega osebnega 
zdravnika (velika večina vseh študentov), v kraju študija niso upravičeni do oskrbe (razen nujne 
medicinske pomoči in zdravljenja), zdravstveni domovi pa ne do plačila (v kolikor bi oskrbo 
vseeno zagotovili). To težavo v Ljubljani delno rešuje ZDŠ, potrebna pa bi bila sistemska 
sprememba.  
 
Študentom je torej potrebno zagotoviti poseben status v okviru zdravljenja na osnovni 
ravni zdravstvene dejavnosti, na podlagi začasne in specifične življenjske okoliščine 
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(študija v drugem kraju), npr. z institutom začasnega, nadomestnega ali dodatnega 
osebnega zdravnika.  
 
Do takrat pa je potrebno tudi v drugih univerzitetnih središčih vzpostaviti zdravstvene 
domove za študente.  
 
Z zadnjo novelo ZVIS-L se je poseglo v del zakona, ki je določal preventivne sistematične 
zdravstvene preglede. Ker se je brisalo določilo, da študenti “morajo” opraviti pregled, je ta 
pravica oz. dolžnost ogrožena. Odstavek, ki je preglede določil kot obveznost, je bil leta 2016 
dodan na zahtevo ŠOS zaradi tega, ker smo želel doseči, da bi bili preventivni pregledi 
prepoznani kot obvezni. Delež pregledanih študentov namreč upada in je padel že na 50% 
študentske populacije, kar je bila posledica tega, da fakultete teh pregledov niso več zahtevale 
(kot obveznost). Brezplačen preventivni sistematični zdravstveni pregled je po zdravstveni 
zakonodaji res pravica (in ne dolžnost) študentov, vendar bi želeli, da ga opravijo vsi študenti, saj 
je to z vidika varovanja zdravja v njihovem in splošnem družbenem interesu. Prav tako bi želeli, 
da se zdravje študentov spremlja sistematično in ugotovi trende ter razloge, posledično pa tudi 
nove rešitve za izboljšanje njihovega zdravstvenega stanja. 
 
Preventivne zdravstvene preglede študentov je torej potrebno (v visokošolski zakonodaji) 
opredeliti kot obvezne. Prav tako je potrebno vzpostaviti način sistematičnega analiziranja 
in spremljanja zdravstvenega stanja študentov.  
 
 
2.5.3 Vključitev študentov in druge pravice 
 
Velika večina študentov si izboljšuje svoj socialni položaj (ali zagotavlja možnost študija) z 
opravljanjem študentskega dela. Z noveliranjem ZUJF-C ti študenti z opravljanjem dela plačujejo 
tudi nov prispevek za zdravstveno zavarovanje (skladno s 55.a členom ZZVZZ - 6,36 %). 
Študenti s prispevki od študentskega dela torej prispevajo v zdravstveno blagajno, pri čemer pa 
ne pridobijo dodatnih pravic. Po podatkih ZZZS so samo v letih 2015 in 2016 iz tega naslova v 
zdravstveno blagajno dijaki in študenti prispevali več kot 31 milijonov evrov!  
 
Študenti želimo iz naslova plačevanja zdravstvenih prispevkov od študentskega dela tudi 
dodatne pravice, kot jih imamo npr. pri pokojninskem zavarovanju (pokojninska doba).  
 
Študenti želimo tudi biti prepoznani kot enakopraven deležnik na področju zdravstva. 
Želimo sodelovati pri vseh zakonskih posegih, ki se dotikajo zdravja študentov in 
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zdravstvenega sistema. Zahtevamo članstvo v delovnih skupinah, v skupščini ZZZS in 
članstvo v svetu zavoda ZDŠ (kot smo ga že imeli). 
 
 
2.6 Študentsko delo 
 
Študentsko delo v Sloveniji opravlja predvsem dve funkciji: socialno in zaposlovalsko oz. 
kadrovsko.  
 
Študentom na eni strani omogoča kritje stroškov ter finančno samopomoč v času študija in ob 
tem razbremenjuje starše (v kolikor so starši sploh zmožni finančne pomoči). Neustrezna 
štipendijska politika (kjer štipendijo prejema le okoli 30 % študentov, ta pa v povprečju znaša 
manj kot 200 evrov mesečno) ter visoki povprečni mesečni stroški študenta (po podatkih 
raziskave Evroštudent okoli 500 evrov mesečno) sta razlog za nujnost ohranitve študentskega 
dela kot socialnega korektiva, saj dejansko zagotavlja dostop do izobraževanja. 
 
Na drugi strani študentsko delo dijakom in študentom omogoča prvi pravi stik s trgom dela, 
pridobivanje ustreznih kompetenc, iskanih na trgu dela ter razvoj socialne mreže, ki jim 
koristi ob iskanju prve zaposlitve. Kljub temu, da mnogi izobraževalni programi, kot tudi npr. 
kadrovsko štipendiranje zahtevajo praktično izobraževanje dijakov ali študentov, je iz podatkov 
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Letno poročilo 2016) moč razbrati, da se 
študentskega dela poslužuje kar okoli 60 % vseh dijakov in študentov, ki v povprečju opravijo za 
2 meseca in 25 dni študentskega dela na leto, kar je več, kot zahteva večina izobraževalnih 
programov.  
 
Študentsko delo je pravno definirano kot občasno in začasno delo dijakov in študentov. Ključni 
lastnosti, ki iz te ureditve izhajata, sta ozek krog upravičencev in njegova fleksibilna narava. 
Študentsko delo lahko opravljajo le dijaki in študenti, ki jih z možnostjo pridobitve statusa 
omejuje področna zakonodaja (Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju; Zakon o 
gimnazijah; Zakon o višjem in strokovnem izobraževanju; Zakon o visokem šolstvu). Gre za 
posebno skupino državljanov, katerih primarna aktivnost je izobraževanje, kar pomeni, da je v 
tem primeru delo sekundarna aktivnost, katere se ti poslužujejo v podporo prve. Zaradi tega je 
pomembno, da študentsko delo ohrani svojo fleksibilno naravo, saj s tem študentom omogoča 
redno opravljanje svojih študijskih obveznosti. Ob tem je nujno potrebno poudariti, da lahko ima 
študentsko delo vse elemente delovnega razmerja, kot ga določa Zakon o delovnih razmerjih 
(ZDR-1). 
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Ker študentsko delo nekaterim mladim omogoča izobraževanje, drugim izboljšuje socialni 
položaj, tretjim pa predstavlja vstopnico za trg dela, je nujno, da se ohrani takšno kot je. 
Študentsko delo mora biti fleksibilno ter cenovno konkurenčno ostalim oblikam dela.  
 
Ob tem je potrebno tudi zakonodajno priznati, da lahko  ima študentsko delo vse elemente 
delovnega razmerja, kot to velja za začasno in občasno delo upokojencev. Študentsko delo 
je namreč že omejeno z natančno definiranim krogom upravičencev, ki se v zadnjih letih 
dodatno oži. 
 
Ob tem pa pozdravljamo uvedbo evidence študentskega dela, ki bo omogočila večji nadzor 
nad opravljanjem študentskega dela ter na drugi strani, omogočila dijakom in študentom 
pridobitev verodostojne listine o opravljenem delu in pridobljenih kompetencah. Ob tem je 
potrebno izpostaviti pomen vzpostavitve celovitega orodja vseživljenjske karierne orientacije, ki 
bi posamezniku omogočila zbiranje vseh pridobljenih znanj in izkušenj (pridobljenih z 
izobraževanjem ali delom) na enem mestu ter iskanje relevantnih izobraževanj in del, s katerimi 
bi si posamezniki kariero še nadgrajevali. 
 
 
2.7 Zaposlovanje mladih 
 
Med cilji Bolonjske deklaracije je tudi zaposljivost diplomantov. Študenti menimo, da mora študij 
diplomantu prinesti večji potencial na trgu dela, zato mora država poskrbeti, da bo diplomant, s 
svojim pridobljenim znanjem, zaposljiv takoj po zaključenem študiju. 
Ponovno poudarjamo, da je za to nujna pravilna implementacija bolonjske reforme. Študijski 
programi in učni procesi morajo biti zasnovani tako, da študent/diplomat pridobi učne dosežki in 
kompetence, ki mu omogočajo zaposljivost že po prvi diplomski stopnji. 
 
 
2.7.1 Aktivne politike zaposlovanja 
 
Ob sprejemu programa Jamstvo za mlade v začetku leta 2014 so bila pričakovanja o njegovih 
učinkih na zmanjšanje brezposelnih mladih velika. Žal so bila v veliki meri neuresničena, saj se 
ukrepi, sofinancirani z evropskimi sredstvi, niso izvajali v zadostni meri, ali pa se sploh niso 
izvajali; pomanjkljivo je bilo sodelovanje deležnikov pri implementaciji ukrepov, nekateri ukrepi 
pa v resnici niso pripomogli k zaposlovanju mladih ali lajšanju prehoda mladih na trg dela. 
Temeljni namen Jamstva za mlade (JZM), da se vsakemu mlademu brezposelnemu v štirih 
mesecih ponudi zaposlitev, pripravništvo, vrnitev v izobraževanje ali nadaljnje usposabljanje, ni 
bil dosežen.  
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V zadnjih letih se je kljub pozitivnim premikom na trgu dela povečala dolgotrajna brezposelnost 
med mladimi (torej tistih, ki so brezposelni že več kot eno leto), pa tudi brezposelnost tistih z 
nižjo izobrazbo. Zato so se ukrepi APZ preusmerili na te podskupine. Hkrati se je zaradi številnih 
ukrepov za mlade povečala brezposelnost starejših. To je posledica tega, da ima vsako 
spodbujanje in subvencioniranje delodajalcev učinek zgolj na tisti podskupino, ki je do ukrepov 
upravičena. Sorazmerno pa se poslabša položaj za tiste, ki jih ukrepi ne zajemajo. Torej ukrepi 
APZ za mlade po večini ne rešujejo brezposelnosti mladih, temveč brezposelnost zgolj 
prenašajo. Agregatno pa se stopnja brezposelnosti ne spreminja zaradi APZ, temveč zaradi 
gospodarskih gibanj (ki so v Sloveniji predvsem odvisna od gibanj v tujini) in zakonskih ureditev.  
 
Zato bi bilo potrebno premisliti o ukrepih, ki dejansko ustvarjajo delovna mesta in imajo 
vpliv na ves ekonomski sistem. Manjši ukrepi APZ v tej smeri so bili ukrepi za krepitev 
inšpekcijskega nadzora,  javna dela itd. Smiselno pa bi bilo razmisliti tudi o večjih zakonodajnih 
posegih v omejevanje izkoriščanja delavcev, dvigu plač, skrajševanju delovnega časa itd. 
 
Medresorsko sodelovanje ministrstev je bilo v zadnjih letih pomanjkljivo. Ministrstva so k pripravi 
in implementaciji ukrepov pristopila z različno vnemo, prav tako med ministrstvi ni bilo 
medsektorskega povezovanja, zato se ukrepi niso dopolnjevali oz. povezovali, s tem pa je bil 
sinergijski učinek manjši. Prav tako je pomanjkljivo sodelovanje z mladinskim sektorjem in 
poteka mnogokrat zgolj zaradi tega, da lahko rečemo, da poteka.  
 
Financiranje ukrepov APZ z evropskimi sredstvi je problematično. Mnoge težave nastajajo, 
ker so akcije, ki izhajajo INOP pogojeni ter morajo slediti smernicam, kazalnikom in pravilom. 
Veliko ukrepov se zaradi zamudnih procesov, kljub načrtovanju, sploh ni izvedlo. Togost pravil 
črpanja sredstev je velika težava, zato je potreben razmislek že pri njihovem oblikovanju ali pa 
pri vključevanju ukrepov v OP in JZM. Tisti ukrepi APZ, ki se zaradi omejenosti načinov porabe 
sredstev ESS ne morejo učinkovito izvesti, naj se financirajo iz integralnega proračuna. 
Napačno je, ko črpamo sredstva zaradi črpanja samega, ukrepi pa nimajo želenega in 
predvidenega družbenega učinka. Videti je, kot da država evropska sredstva dojema kot 
“cenejša”. 
 
Ukrepi APZ bi morali biti stabilni, na voljo skozi daljše obdobje in z jasno predvidljivo 
časovnico, tako, da bi se lahko mladi in delodajalci nanje pripravili.  
V Sloveniji je zaradi ukrepov, npr. samozaposlovanja, naraščalo samozaposlovanje med 
mladimi. V veliko primerih gre za prisilno s.p.-izacijo oz. samozaposlitev, ki ima elemente 
delovnega razmerja. Večina ukrepov je bila naravnana kratkotrajno, tudi subvencije za 
zaposlovanje mladih so bile časovno omejene. 
V katalog APZ je vključenih več ukrepov, neposredno vezanih na spodbujanje podjetnosti in 
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podjetništva. Sama podjetnost kot kompetenca je nedvomno pozitivna, vendar je potrebno do 
širšega diskurza podjetništva in spremljajočih ideoloških konceptov pristopati previdno in 
preudarno. Ukrepi za spodbujanje podjetnosti pri mladih tudi ne naslavljajo resničnih težav 
mladih, ki želijo ustanoviti lastno podjetje. Razne delavnice in pomoči pri pripravi podjetniškega 
načrta niso pomoč, ki bi jo (potencialni) mladi podjetniki potrebovali. Potrebne so konkretne 
spodbude in ne tečaji, ki so mnogokrat namenjeni sami sebi ali predavateljem - izvajalcem. Se 
pa mladi podjetniki soočajo z drugimi težavami, npr. takojšnjim plačevanjem prispevkov in 
davkov (še pred pričetkom dejanskega poslovanja), stroški najema poslovnega prostora, 
vodenjem računovodstva, itd. 
 
Za številne ukrepe se lahko vprašamo, ali so namenjeni mladim ali pa podjetjem. Tako 
izvajalcem, ki izvajajo storitve pri implementaciji, kot tistim podjetjem, ki koristijo spodbude. 
Potrebno je npr. preprečiti koriščenje subvencij za zaposlovanje, kjer bi to potekalo tudi brez 
državne pomoči. Ukrepi morajo dejansko služiti svojemu namenu nižanja brezposelnosti mladih. 
Potrebno je omejiti neučinkovito dodeljevanje državnih subvencij, spodbud in pomoči.  
 
Premalo je osredotočanja na mlade, ki niso zaposleni, niso vključeni v izobraževanje ali se ne 
usposabljajo (NEET). Merilo uspešnosti ukrepov APZ je zmanjševanje brezposelnosti, ki se meri 
s stopnjo registrirane brezposelnosti (na ZRSZ), kamor pa NEET niso vključeni. Ker uradno niso 
brezposelni, so zapostavljeni. V resnici bi evidentiranje in vključevanje NEET, npr. na Zavod RS 
za zaposlovanje, hkrati povzročalo slabe rezultate obstoječih ukrepov (ker bi se povečal delež 
mladih, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih).  
 
Glede na potenciale, ki jih predstavlja neizrabljen nevladni sektor, menimo, da je potrebno 
okrepiti aktivnosti zaposlovanja iskalcev zaposlitve v nevladnem sektorju. Tako bi, preko 
programov Evropskega socialnega sklada, okrepili kadrovsko podhranjeni nevladni sektor, 
mladim pa omogočili pridobivanje delovnih izkušenj in nova delovna mesta. 
   
V Sloveniji se mladim pogosto ne upošteva pomemben del znanja, pridobljenega z neformalnim 
izobraževanjem. Dijaki in študenti preko študentskega, mladinskega in prostovoljnega dela ter 
dodatnega izobraževanja pridobivamo različne delovne izkušnje in kompetence. Na nacionalni 
ravni je potrebno poudariti pomen pridobljenega neformalnega znanja.  
 
Na področju vrednotenja in beleženja kompetenc je potrebno implementirati listino, ki bo 
vsebovala zabeležene kompetence posameznikov, pridobljene s formalnih in neformalnim 
učenjem (študij, tečaji, seminarji, dodatna predavanja, študentsko, mladinsko in prostovoljno 
delo) v času študija. 
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2.7.2 Pripravništva in strokovni izpiti 
 
Na ŠOS že dalj časa opozarjamo na neurejeno področje pripravništev. Že konec leta 2014 smo 
mladi pozvali vlado, da uredi izkoriščenje v obliki volonterskega pripravništva. Po večletnih 
prizadevanjih ter sprejetju (sicer pomanjkljive) Analize opravljanja pripravništev v RS, pa se 
stanje na področju pripravništev in strokovnih izpitov ni bistveno izboljšalo.  
 
Temeljni problem predstavlja pomanjkanje pripravniških mest. Ker so na več področjih 
pripravništva obvezna, torej pogoj za pristop k strokovnemu izpitu, ki pa je pogoj za opravljanje 
poklica, deficit pripravništev dejansko pomeni, da mladi, ki so uspešno zaključili izobraževalni 
proces, ne morejo opravljati poklica, za katerega so se izobrazili.  
 
Drugi problemi pa se vežejo na volontersko delo (novodobno suženjstvo), mnogokrat 
nepotrebna pripravništva ali strokovne izpite, dvojno regulacijo (kjer je potrebno hkrati 
opraviti pripravništvo in strokovni izpit), zastarelo vsebino izpitov, rigidnost cehovskih 
organizacij (zbornic), ki omejujejo dostop do poklica, pomanjkanje državnega interesa za 
ureditev področja, slabo izpeljane razpise za pripravništva, pomanjkanje komunikacije med 
deležniki oz. znotraj vlade itd. Vseh teh težav in nesistemskih ureditev država ne rešuje 
zadovoljivo. Tudi aktualno dogajanje odseva ignorantski odnos politike do pripravnikov in mladih 
na sploh.  
 
Sredstva ESS za pripravništva so se izkazala kot nestabilna, predvsem pa so vedno 
pogojena z evropskimi in nacionalnimi pravili. So strogo namenska in se porabljajo za vnaprej 
določene namene, skladno s predvidenimi cilji, hkrati pa morajo ukrepi izpolnjevati določena 
merila, ki izhajajo npr. iz operativnega programa. Ne moremo jih porabljati poljubno, če pa jih 
poskušamo, pa se neizbežno povzroča kolateralna škoda, v tem primeru v obliki nezapolnjenih 
razpisanih mest (klub očitni potrebi). Na prvi razpis Prva zaposlitev v vzgoji in izobraževanju se je 
tako na 300 razpisanih mest prijavilo le 7 kandidatov (točneje, prijavljali so se vrtci in šole), na 
prenovljen in ponovljen razpis pa 107 kandidatov (na 319 mest). Tudi na sto razpisanih mest za 
pripravnike s področja socialnega varstva (razpis je izvedla socialna zbornica) je prispelo le 84 
popolnih vlog. 
 
Druga težava je pomanjkanje večjih, t.i. sistemskih sprememb, ki bi korenito posegle v zastarele 
in preživete ureditve in razmerja.  
 
Želeli bi, da se za obvezna pripravništva (in kjer so potrebni strokovni izpiti), zagotovi stabilno 
financiranje, kjer je to potrebno. Da se povsod odpravijo volonterska pripravništva, tudi na 
področju prava (ZPDI). Da se odpravi dvojna regulacija, kjer se od mladih zahtevajo 
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pripravništva in strokovni izpiti. Takšna regulacija je po večini nesmiselna, saj že študij vsebuje 
praktično usposabljanje, v okviru pa se ne pridobi znanj, ki se jih kasneje zahteva na strokovnih 
izpitih. Hkrati se znanja formalnega izobraževanja in strokovnih izpitov podvajajo.  
 
Želimo, da se na podlagi analize pripravijo ambiciozni posegi in predlogi zakonskih sprememb, 
ki naj se uskladijo s stroko in deležniki, predvsem pa mladimi, za regulacijo pa naj prevzame 
odgovornost država. Do sedaj so se pomembna vprašanja prepuščala stroki, ki pa ima svoje 
interesi, ki niso nujno v interesu mladih (finančna korist, varovanje ceha itd.).  
Prenovi naj se tudi vsebino strokovnih izpitov in premisli, ali so sploh potrebni.  
 
 
2.8 Pravice študentov s posebnimi potrebami 
  
Zakonsko je treba urediti področje in status študentskih družin in študentov s posebnimi 
potrebami ter pričeti z reševanjem njihove problematike. 
 
 
2.8.1 Študentske družine 
 
V sedanji ureditvi študentske družine nimajo enotno urejenih pravic. Država pogosto poudarja, 
da je potrebno zvišati nataliteto, po drugi strani pa jo z nezadostno podporo, ki jo namenja 
študentskim družinam, zavira. V ta namen je potrebno zagotoviti enakopravno obravnavanje 
vseh študentskih družin in njihovih pravic. 
 
Starši študenti se spopadajo s problemom vključitve svojih otrok v sistem vrtcev, saj 
večina staršev študentov nima urejenega stalnega bivališča v kraju študija. Zaradi tega so 
starši študenti še dodatno obremenjeni, obenem pa diskriminirani na podlagi kraja stalnega 
bivališča. 
 
Za študentske družine še vedno ni dovolj primernih namestitev v študentskih domovih. 
Starševstvo ni zdravstveni problem, temveč spremenjeno socialno stanje, ki bi ga socialna 
država morala upoštevati. Za otroka skrbita oba starša, zato morata biti oba starša študenta 
upravičena do podaljšanja statusa študenta za eno leto. 
 
Zaradi problematike študentskih družin, ki se dotika širokega zakonodajnega področja (od 
najemnih razmerij, študentske prehrane, štipendij do denarne socialne pomoči), si prizadevamo 
za poenotenje pojma »študentske družine« in pravic, izhajajočih iz tega naslova, v vseh zakonih, 
zakonikih in pravilnikih.  
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Uveljaviti je potrebno termin študent starš oziroma študent z otrokom. Poenotenje termina 
naj se uveljavi na nacionalni ravni, kjer se naj sistematično in koherentno določijo tudi vse 
njihove pravice. 
 
Prvi korak je bil narejen na pobudo ŠOS, s sprejetjem Zakona za urejanje položaja 
študentov, ki je v ZVIS dodal člen, ki določa, da so študenti študenti s posebnim statusom 
tudi študenti, ki v času študija postanejo starši. 
 
 
2.8.2 Študenti s posebnimi potrebami 
  
Študenti s posebnimi potrebami potrebujejo prilagojen način študija. Tudi zanje je potrebno 
zagotoviti enakopravno obravnavanje in omogočanje koriščenja vseh zakonsko določenih 
pravic, ki pa trenutno še vedno niso enotno urejene. 
 
Na ravni visokošolskih zavodov je potrebno določiti in opredeliti minimalne pravice in 
dolžnosti, ki jih imajo študenti invalidi. Z njimi je potrebno seznaniti tudi visokošolske učitelje. 
Med visokošolskimi učitelji naj se spodbuja pomen interakcije med študenti in študenti invalidi. 
 
Zaradi neenotnega obravnavanja je potrebno urediti in poenotiti postopek pridobitve statusa 
študenta s posebnimi potrebami/študenta invalida (tudi npr. seznam zahtevanih dokazil, ki jih 
mora priložiti študent, ki želi pridobiti status študenta s posebnimi potrebami, natančneje: status 
študenta invalida). Na univerzah je različno urejeno vprašanje trajanje statusa, zato je potrebno 
enotno urediti začasnost oziroma stalnost pridobljenega statusa študenta invalida. 
 
Študenti invalidi potrebujejo določene prilagoditve na predavanjih in vajah, da lahko 
sledijo podanim vsebinam. Predavanja je potrebno prilagoditi za gibalno ovirane, slepe, 
slabovidne, gluhe in naglušne študente, ki brez prilagoditev ne morejo slediti predavanjem in 
izvajati praktičnih vaj. V ta namen je potrebno zagotoviti pomoč in omogočiti študentom 
invalidom brezhibno opravljanje študijskih obveznosti, pri čemer se ne bodo zniževali standardi 
pridobljenega znanja. Študenti invalidi potrebujejo prilagoditve predavanjih, vajah in izpitih, da 
lahko ustrezno izkažejo svoje znanje (npr. prilagojeno učno gradivo). V ta namen je potrebno še 
veliko narediti za osveščanje glede posebnih potreb študentov invalidov, prav tako je potrebno 
zagotoviti ustrezne finančne vire. 
  
Vsaka fakulteta bi morala zagotoviti usposobljeno osebo za delo s študenti invalidi, pri 
čemer je to lahko študent tutor ali zaposlena oseba. Poskrbeti je potrebno za praktično 
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usposabljanje študentov invalidov, ki so že dokončali študij. Pri njih se pojavljajo težave pri 
iskanju prve zaposlitve, saj nimajo delovnih izkušenj.  
 
Študentom invalidom še vedno ni omogočen prilagojen dostop do fakultet, prav tako pa 
večinoma niso urejene prostorske razmere, ki bi omogočale gibanje vsem kategorijam študentov 
invalidov. V veliki meri so fakultete povsem nedostopne za slepe in slabovidne in ostale 
kategorije invalidnih študentov. V ta namen je potrebno zagotoviti enako dostopnost 
študentom invalidom do vseh fakultet in ostalih izobraževalnih ter raziskovalnih institucij. 
 
S tem namenom je bil na pobudo ŠOS sprejet Zakon za urejanje položaja študentov, ki je v ZVIS 
dodal člen, ki določa, da so študenti s posebnimi potrebami slepi in slabovidni študenti oziroma 
študenti z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni študenti, študenti z govorno-jezikovnimi 
motnjami, gibalno ovirani študenti, dolgotrajno bolni študenti, študenti z avtističnimi motnjami ter 
študenti s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. Študenti s posebnim statusom pa so študenti 
vrhunski športniki, študenti priznani umetniki ter drugi študenti, ki se udeležujejo (področnih) 
mednarodnih tekmovanj. Študenti s posebnim statusom so tudi študenti, ki v času študija 
postanejo starši. Postopke in podrobnejši način izvrševanja pravic iz prejšnjega odstavka bo 
določil minister, pristojen za visoko šolstvo. 
 
Zaradi vse večjega števila invalidov, ki nadaljujejo šolanje, se soočamo s pomanjkanjem 
prilagojenih sob. Za študente invalide je potrebno zagotoviti primerno število in opremljenost 
sob v študentskih domih. Potrebno je zagotoviti tudi dodatna sredstva za zaposlene asistente, 
ki nudijo pomoč študentom invalidom pri vsakodnevnih opravilih. Za slabovidne, gluhe in telesno 
poškodovane osebe je potrebno specifično opredeliti pojme in prilagoditve. Prav tako bi bilo 
potrebno odpraviti omejitev, da se subvencija za spremljevalca študenta invalida podeli zgolj 
osebi, ki ima status študenta. 
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3 INTERNACIONALIZACIJA IN MEDNARODNO SODELOVANJE 
 
3.1 Mednarodne izmenjave in pospeševanje mobilnosti  
 
Študijska mobilnost je pomembna z vidika osebnostne rasti študenta, saj omogoča 
študentu spoznavanje tujega okolja, v katerem spoznava akademske, socialne in kulturne 
razlike, pozitivne vidike pa skuša ob povratku implementirati v domače okolje. Takšna 
mobilnost je pomembna tudi z vidika študentove matične izobraževalne institucije, saj ob 
povratku prinese nov pogled na poučevanje in raziskovanje, kar krepi izobraževalne programe in 
jim ustvarja dodano vrednost. Na ŠOS se tega zavedamo, zato pozdravljamo leta 2016 sprejeto 
Strategijo internacionalizacije Slovenskega visokega šolstva, skupaj z zastavljenimi ukrepi. 
 
Študenti, ki so se tekom študija odločili za mednarodne izmenjave, so zanimivi za domače 
in tuje delodajalce, saj so si tekom študija pridobili neprecenljive izkušnje, ki so ob današnjem 
trendu globalizacije pomembne in jih lahko uporabijo tudi v delovnem okolju. O tem zgovorno 
pričajo tudi raziskave, ki so ugotovile, da imajo diplomanti, ki so se udeležili mednarodne 
izmenjava 5 let po diplomi kar 23 % nižjo stopnjo zaposlenosti. Hkrati pa delodajalci v 64 % 
primerov menijo, da so mednarodne izkušnje pomemben dejavnik.  
 
Mobilno akademsko osebje spodbuja razvoj akademskega dela z vzpostavljanjem novih 
stikov, mreženjem in mednarodnim sodelovanjem ter spodbuja razvoj kakovostnega 
visokega šolstva in raziskovanja. Mobilnost ob ustvarjanju odprte atmosfere krepi zaupanje 
med izobraževalnimi institucijami, kar je predpogoj za medsebojno priznavanje izobraževanja.  
 
Internacionalizacija v akademskem prostoru se združuje z načeli Leuvenskega komunikeja, ki se 
zavzema za porast mobilnosti v evropskem prostoru, saj bi do leta 2020 najmanj 20 odstotkov 
tistih, ki bodo diplomirali v državah evropskega visokošolskega prostora, del študija ali 
usposabljanja opravilo v tujini. Za doseganje takšnih ciljev je potrebno bolj uravnotežiti pretok 
prihajajočih in odhajajočih študentov znotraj celega evropskega visokošolskega prostora, 
zato si na ŠOS prizadevamo za pospeševanje mobilnosti. Za bolj uravnotežen pretok študentov 
je potrebno odpraviti administrativne težave, ki se lahko pojavijo ob sklepanju pogodb o 
izmenjavah, štipendijskih pogodb ali študijskih sporazumih, ob tem pa je potrebno študentom 
zagotoviti tudi ustrezno pravno pomoč pri omenjenih težavah in možnost razreševanja različnih 
zapletov pri priznavanju opravljenih obveznosti. 
 
V tujini opravljene obveznosti je potrebno priznati skladno s principi Lizbonske konvencije za 
priznavanje znanja. To je mogoče doseči z vzpostavitvijo sistema za priznavanje diplom 
ustreznih višješolskih in visokošolskih institucij vseh držav članic Evropske unije in drugih držav, 
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s primerljivo kakovostjo študija. Transnacionalno izobraževanje mora biti primerno regulirano, 
njegova kakovost pa skladna z nacionalno veljavnimi standardi. Urediti je potrebno fleksibilne 
študijske poti in aktivne politike informiranja, za popolno priznavanje študijskih dosežkov, 
za študijsko podporo in popolno prenosljivost štipendij in posojil.  
 
Za doseganje načel Leuvenskega komunikeja je potrebno oblikovati in izvajati skupne 
študijske programe, ki bodo usmerjeni k razvijanju novih znanj. Ob tem je potrebno pozornost 
nameniti socialnim dimenzijam v visokem šolstvu na skupnih študijskih programih in na njihovi 
javni veljavi, ob enem je potrebno poskrbeti za socialno razsežnost mobilnosti in omogočanje ter 
spodbujanje študija v tujini za študente s šibkejšim socialno-ekonomskim ozadjem. 
Ključno je spodbujanje visokošolskih institucij pri promociji medkulturnega razumevanja, 
kritičnega razmišljanja, političnega in verskega razumevanja, enakovrednosti spolov ter ostalih 
demokratičnih vrednot da bi tudi te pripomogle k soustvarjanju Evropskega visokošolskega 
prostora.  
 
Za pospeševanje mobilnosti je potrebno vzpostaviti boljše pogoje za dodiplomski in 
podiplomski študij gostujočih študentov. V ta namen je potrebno razpisati dovolj primernih 
štipendij za študij v Sloveniji, hkrati pa jih zagotoviti tudi ostale pravice, ki pripadajo študentom. 
Iz nacionalnega proračuna je potrebno zagotoviti dodatna finančna sredstva za mobilnost 
socialno šibkejših študentov. Iz tega izhaja enakopravna obravnava tako gostujočih kot domačih 
študentov, predvsem na področju (študenti EU in držav podpisnic bilateralne pogodbe ne 
plačujejo šolnine v Sloveniji), priznavanja opravljenih obveznosti in zagotavljanja kakovostne 
izmenjave. Pomemben segment mobilnosti je tudi zdravstveno zavarovanje študentov, ki je 
skupno celotnemu evropskemu prostoru. Menimo, da moramo biti študenti v času mobilnosti 
tudi primerno zdravstveno zavarovani, pri čemer ne smemo nositi dodatnih finančnih bremen 
za obvezno zavarovanje v državi gostiteljici, če smo polno zavarovani v matični državi.  
 
Potrebno je primerno financirati in usposabljati mednarodne pisarne visokošolskih institucij 
ter nadgraditi delovanje študentskih mednarodnih pisarn ter tako študentom zagotoviti primerno 
integracijo v študijski in obštudijski proces na gostujoči visokošolski instituciji.  
 
Potrebno je organizirati ter financirati poenotene jezikovne tečaje slovenskega jezika za 
gostujoče študente in visokošolske sodelavce v Sloveniji, tako na izmenjavah kot tudi daljšem 
študiju. Krepiti se mora akademska in kulturna internacionalizacija evropskega visokega šolstva.  
 
V Sloveniji je na področju mobilnosti potrebno poskrbeti za večjo promocijo študija v 
Sloveniji preko nacionalne strategije mobilnosti, ki bo pripomogla k večji privlačnosti 
slovenskega visokošolskega prostora: torej preko Centra RS za mobilnost in evropske programe 
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izobraževanja in usposabljanja ter Zavoda za razvoj mobilnosti mladih. V okviru CMEPIUS deluje 
s tem namenom delovna skupina “Study in Slovenia“, a je potrebno tudi v prihodnje skrbeti za 
še večjo prepoznavnost našega visokošolskega prostora. 
 
Profil novo vpisanih na terciarno izobraževanje v Sloveniji kaže, da je bil delež tujih študentov, ki 
so se leta 2015 vpisali na študij le 3 %, kar je daleč pod povprečjem OECD, kjer je tujih 
študentov med prvič vpisanimi 11 %, v EU22 pa 12 %. Med vsemi vpisanimi (domačimi in tujimi) 
na terciarno izobraževanje v Sloveniji v letu 2015 je bil delež tujih študentov in študentov na 
kratkoročni izmenjavi 2,7 %.  
 
V Sloveniji lahko v angleškem jeziku izvajajo le študijske programe, ki jih izvajajo tudi v 
slovenskem jeziku. Kot smo že ugotovili, to zavira internacionalizacijo slovenskega 
visokošolskega izobraževanja. Zato je MIZŠ že pripravilo spremembe, s katerimi bi odpravili 
takšno omejevanje, vendar je več deležnikov izrazilo zaskrbljenost zaradi morebitnega ogrožanja 
slovenskega jezika in kulture in s tem vsaj delno upočasnilo proces internacionalizacije. 
 
Menimo, da razvoj slovenskega znanstvenega in strokovnega jezika ni ogrožen, vendar pa 
razumemo pomisleke strokovne in zainteresirane javnost. 
 
Podpiramo možnost vzporedne izvedbe programa v slovenskem in v tujem jeziku. Prav tako 
dopuščamo tudi možnost, da se deli študijskega programa izvajajo v tujem jeziku, če se 
ustrezni in primerljivi deli izvajajo tudi v slovenskem jeziku.  
 
Za tuje študente v Sloveniji je potrebno zagotavljati koriščenje pravic, pridobljenih s statusom 
študenta in možnost opravljanja študentskega dela, s katerim si zagotavljajo finančna sredstva, 
potrebna za študij in življenje v Sloveniji, saj se mnogi, v svojih matični državah, soočajo s 
šibkim socialno-ekonomskim položajem ali nepopolno štipendijsko politiko.  
 
 
3.2 Vključevanje ŠOS v Evropsko zvezo študentov (ESU)  
 
Evropska zveza študentov je krovna študentska organizacija v Evropi, ki zastopa interese 15 
milijonov študentov iz 38 držav. Študentska organizacija Slovenije, se kot članica Evropske 
zveze študentov, zavzema za pravice študentov v Sloveniji in Evropi ne glede na njihovo 
politično prepričanje, verske, etične ali kulturne razlike, njihovo spolno usmerjenost ali socialni 
položaj. Evropska zveza študentov deluje na načelu avtonomnosti v skladu z demokratičnimi 
načeli. Tako v Evropski zvezi študentov, kot tudi v ŠOS, skrbimo za zastopanje izobraževalnih, 
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socialnih, ekonomskih in kulturnih interesov vseh študentov na evropski ravni v vseh 
pomembnih nadnacionalnih organih odločanja (Evropska unija, Svet Evrope, …).  
 
Znotraj Evropske zveze študentov se nacionalni predstavniki študentov posvečamo razvoju 
evropskih in nacionalnih politik na področju visokošolskega izobraževanja in socialnih pravic za 
študente. Menimo, da je potrebno dialoge okrepiti in povečati skrb za domače in tuje študente.  
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4 OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI 
 
4.1 Šport 
 
Športne aktivnosti je potrebno dodatno spodbujati in financirati, saj je športna dejavnost 
študentov pomembna sestavina študentskega življenja. Je dopolnilo intelektualnemu delu in 
pripomore k polnejši uresničitvi človeka, bogastvu njegovega telesnega in duševnega zdravja ter 
integriteti osebnosti.  
  
V Nacionalnem programu športa RS 2014-2023, se športu zaradi pozitivnega vpliva na razvoj 
mladega človeka in s tem tesno povezanega oblikovanja zdravega življenjskega sloga ter 
pridobivanja socialnih kompetenc, pripisuje velik pomen.  
 
Športna aktivnost in vzgoja je tudi sredstvo za oblikovanje osebnosti in odnosov med 
posamezniki, ob tem ohranja vitalnost telesa in zdravje v starejših letih ter posredno omogoča 
tudi prihranek v zdravstveni blagajni. V ta namen je potrebno dodatno okrepiti sodelovanje 
ministrstev, povezanih s študentskim športom, in mu zagotoviti primerno vlogo v 
študijskem procesu. 
 
Potrebno je stremeti k cilju, da bi se večinski delež študentske populacije, najmanj pa 50%, 
športno udejstvovalo. Doseganje tega mora biti ciljno usmerjeno – pri promociji športa mora 
sodelovati čim več univerzitetnih športnih zvez, študentske organizacije, zavodi za šport ter 
MIZŠ.   
 
Na univerzah si je potrebno prizadevati za večjo izbirnost in dostopnost športnih izbirnih 
vsebin  v sklopu študijskega procesa. 
 
Prav tako je potrebno na posameznih univerzah celostno in dolgoročno urediti področje športa. 
Univerza mora narediti dolgoročni načrt razvoja športa, določiti smernice, cilje ter strategijo za 
dosego zastavljenih ciljev. 
 
Razvoj športa se mora nadaljevati s povezovanjem izvajalcev študentskega športa 
(Univerzitetnih športnih zvez) z lokalnimi skupnostmi in zavodi za šport. 
 
Pristojna ministrstva morajo poskrbeti za zadovoljiv obseg vadbenih kapacitet na univerzah, 
kot tudi omogočiti zadovoljivo količino ustreznega kadra, ki bo skrbel za organizacijo in izvajanje 
univerzitetnega športa. 
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Prav tako je potrebno urediti status »študenta športnika« na nacionalni ravni. Trenutno je 
dodeljevanje statusa »študenta športnika prepuščeno posamezni univerzi, ob tem pa se 
študentje soočajo z različnimi pogoji za pridobitev omenjenega statusa. Status športnika mora 
biti natančno opredeljen, jasen in naklonjen študentom, ki se poleg študija redno ukvarjajo s 
športom.   
 
Ključnega pomena je sodelovanje s Slovensko univerzitetno športno zvezo (SUSA). V 
sodelovanju z SUSO si ŠOS prizadeva za kakovostno in aktivno udeležbo študentov pri športnih 
aktivnostih.   
 
 
4.2 Širša problematika mladih 
 
Študenti, kot podskupina širšega pojma mladih, se moramo vključevati tudi oblikovanje 
mladinskih politik.  
 
O celostni zakonski ureditvi področja mladih in mladine se govori že nekaj časa. Na ŠOS smo 
prepričani, da moramo kot stanovska organizacija vseh slovenskih študentov, skupaj z Dijaško 
organizacijo Slovenije (DOS), biti aktivno vključeni v urejanje tega področja in sprejemanja 
zakonodaje, ki je povezana z njo kot enakovreden partner vsem drugim mladinskim 
organizacijam v Sloveniji. 
 
Ena izmed pomembnih mladinskih politik, ki se dotika tudi študentov, je stanovanjska 
problematika. Mladi moramo biti vključeni v oblikovanje prijaznejše bivanjske in družinske 
politike, politike dostopnosti kreditov, pripravo zakonodajne ureditve, davčnih olajšav, predlogov 
za dostopnost stanovanj za mlade, ureditev vprašanja politike najemnin; sooblikovati moramo 
predloge programov za osveščanje, za kar pa je potrebno usklajevanje in skupno predstavništvo 
mladih. 
 
Del širšega udejstvovanja je tudi medgeneracijski in družbeni dialog. Mlade je potrebno 
vključiti v dialog na področju zakonodajno pravnih okvirjev. Študenti moramo aktivno sodelovati 
pri npr. pripravi pokojninske reforme, zdravstvenega sistema, davčnega sistema v RS ipd., tako 
na nacionalni kot evropski ravni (Lizbonska pogodba, EU državljani).  
 
Prav tako je potrebno mladim omogočiti institucionaliziran dialog (forum) tudi o ostalih 
družbeno relevantnih tematikah (oz. razširitev in spodbujanje že obstoječih forumov. 
 
Poglobiti in odpreti je potrebno tudi tematike, ki bodo ozavestile temeljne družbene spremembe: 
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• sožitje in multikulturna družba, 
• pravna država, 
• človekove pravice, 
• nasilje v družbi, 
• solidarnost in družba enakih možnosti, 
• trajnostni razvoj.  
 
Tudi na področju varstva okolja in trajnostnega razvoja je potrebno študentom dati svoj glas 
pri odločanju in postavljanju prioritet dnevne politike. Odgovornost mladih je, da se zavedamo 
krhkosti svetovnega ravnotežja in opozarjamo na naravovarstvene politike, ki bodo ohranjale 
naravna bogastva tako Slovenije (kot Evrope). 
 


