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17. novembra študentje po vsem svetu praznujemo naš mednarodni dan
in se spominjamo grozljivih dogodkov iz leta 1939 v Pragi, 1973 v Atenah,
1989 na Češkoslovaškem ter mnogih drugih študentskih prizadevanj za
demokratično izobraževanje in demokratično družbo.
Leto 2018 pa predstavlja tudi 50. obletnico slovenskih študentskih
demonstracij v študentskem naselju Rožna dolina, ob čemer so takratni
študentje vzpostavili dokument zahtev o aktualnih družbenih vprašanjih.
Na Študentski organizaciji Slovenije smo primerjali zahteve študentov iz leta
1968 in ugotovili, da je stanje danes zelo podobno – le posodobljeno, ponekod malo boljše, drugod pa se soočamo z novimi težavami.
Študentska organizacija Slovenije ob tem zahteva aktivno reševanje zapisanih zahtev in opozarja, da smo študentje in mladi še vedno tu, se želimo
osamosvojiti in ne večno živeti na plečih staršev, skrbnikov oz. ostalih, za to
pa so potrebne korenite spremembe!
Jaka Trilar,
predsednik Študentske organizacije Slovenije
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1968
ŠTUDENTJE DOMA V GERBIČEVI ULICI POSTAVLJAMO
O AKTUALNIH DRUŽBENIH VPRAŠANJIH SLEDEČA STALIŠČA:
Študirajo naj tudi otroci revnih ne le bogatih družin
Že dolgo vrsto let opozarjamo na poslabšanje socialne strukture študentov
in ves ta čas predlagamo tudi rešitve. Skrajni čas je, da se razmere popravijo v prid mladine in revnih družin. V ta namen je nujno zagotoviti sredstva
za pravično štipendiranje dijakov že v srednjih šolah za subvencioniranje
prevoza v šolo in za izenačevanje kvalitete osnovnih in srednjih šol. Tudi
med nami samimi moramo doseči pravičnejše razdeljevanje podpore, ki jo
daje skupnost.

2018
ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA SLOVENIJE O AKTUALNIH
VPRAŠANJIH POSTAVLJA NASLEDNJA STALIŠČA:
Izobražujejo naj se tudi otroci revnih in ne le bogatih družin
Državna štipendijo znaša v povprečju 125 evrov mesečno. Prejema jo zgolj
1/5 slovenskih študentov. Medtem znašajo povprečni življenjski stroški slovenskega študenta preko 500 evrov mesečno. Zahtevamo analizo socialnega
položaja slovenskih dijakov in študentov ter višje štipendije za več dijakov in
študentov.
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1968
ŠTUDENTJE DOMA V GERBIČEVI ULICI POSTAVLJAMO
O AKTUALNIH DRUŽBENIH VPRAŠANJIH SLEDEČA STALIŠČA:
Neznosen položaj prosvete ogroža slovenski razvoj
Dohodke prosvetnih delavcev je treba izenačiti z dohodki delavcev iste
izobrazbe na drugih področjih.

2018
ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA SLOVENIJE O AKTUALNIH
VPRAŠANJIH POSTAVLJA NASLEDNJA STALIŠČA:
Neznosen položaj izobraževanja ogroža slovenski razvoj
Slovenski učitelji so plačani pod mednarodnim povprečjem. Tudi financiranje izobraževanja v Sloveniji je pod evropskim povprečjem, zaradi česar kot
družba nazadujemo v primerjavi z Evropo.
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1968
ŠTUDENTJE DOMA V GERBIČEVI ULICI POSTAVLJAMO
O AKTUALNIH DRUŽBENIH VPRAŠANJIH SLEDEČA STALIŠČA:
Nepoštene bogatitve je treba preprečiti, ker nasprotujejo principom
naše družbene ureditve
Zahtevamo, da slovenska skupščina sprejme zato potrebne zakonske akte.

2018
ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA SLOVENIJE O AKTUALNIH
VPRAŠANJIH POSTAVLJA NASLEDNJA STALIŠČA:
Nepoštene bogatitve je treba preprečiti, ker nasprotujejo načelom naše
družbene ureditve
Izobraževanja je javna služba in javno dobro, zato je treba preprečiti nepošteno bogatenje. Zahtevamo, da se v visokem šolstvu preprečijo anomalije in
številne afere.
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1968
ŠTUDENTJE DOMA V GERBIČEVI ULICI POSTAVLJAMO
O AKTUALNIH DRUŽBENIH VPRAŠANJIH SLEDEČA STALIŠČA:
Študentski domovi integrirani v univerzo so bistveni pogoj
uspešnega študija
To je dovolj, da se takoj pristopi k nadaljnji gradnji študentskega naselja, da
pa se ob tem z izgradnjo domov s tesnejšo navezavo domov na univerzo in
z večjo udeležbo študenta v samoupravi zagotovi najprimernejše koriščenje
in upravljanje teh zavodov.

2018
ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA SLOVENIJE O AKTUALNIH
VPRAŠANJIH POSTAVLJA NASLEDNJA STALIŠČA:
Študentski domovi so nujni za uspešen študij
Vsako leto več tisoč študentov ostane brez subvencionirane nastanitve. K
nadaljnji gradnji bivalnih kapacitet je treba pristopiti takoj, prioritetno na
Primorskem. Samovoljo uprav študentskih domov je mogoče omejiti samo z
večjo udeležbo študentov pri upravljanju in z zakonom, ki bi celostno uredil
subvencionirano bivanje študentov.
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1968
ŠTUDENTJE DOMA V GERBIČEVI ULICI POSTAVLJAMO
O AKTUALNIH DRUŽBENIH VPRAŠANJIH SLEDEČA STALIŠČA:
Današnja slovenska vlada nam daje poroštvo za uspešno reševanje
naših problemov
Pozdravljamo ukrep IS SRS, ko je pokril vsa manjkajoča sredstva študentskega naselja in na ta način preprečil za nas neustrezno povečanje stanarine in
izseljevanje zaradi komercialne turistične dejavnosti. Dobrodošla je
pripravljenost vlade, da se z nami razgovarja o vseh preostalih perečih
problemih teh zavodov.

2018
ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA SLOVENIJE O AKTUALNIH
VPRAŠANJIH POSTAVLJA NASLEDNJA STALIŠČA:
Vlada nam ne daje podpore za uspešno reševanje naših problemov
Klub rekordni gospodarski rasti v RS za dijake in študente še vedno veljajo
varčevalni ukrepi na področju štipendiranja in subvencionirane prehrane.
Sredstva za gradnjo študentskih domov in velik del štipendij si študenti s
študentskim delom zagotavljamo sami. Nič ne kaže, da bi si vlada
prizadevala izboljšati naš položaj.
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1968
ŠTUDENTJE DOMA V GERBIČEVI ULICI POSTAVLJAMO
O AKTUALNIH DRUŽBENIH VPRAŠANJIH SLEDEČA STALIŠČA:
Od uprave in naših predstavnikov v svetu naselja zahtevamo
dosledno odgovornost
Nova sredstva, ki smo jih prejeli od skupnosti nas obvezujejo da s povečano
skrbjo kontroliramo delitev teh sredstev in vztrajamo pri tem, da gredo v
financiranje osnovnega standarda ne pa v osebne dohodke in da jih dobijo
tisti študentje med nami, ki so jih resnično potrebni.

2018
ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA SLOVENIJE O AKTUALNIH
VPRAŠANJIH POSTAVLJA NASLEDNJA STALIŠČA:
Od uprave študentskih domov zahtevamo odgovornost
Študentske domove smo zgradili in obnovili študenti s študentskim delom in
plačanimi stanarinami, zato pripadajo študentom. Vztrajamo, da je
edini namen študentskih domov subvencionirano in cenovno ugodno
bivanje študentov, še posebej socialno ogroženih, zato moramo narediti
vse, da ti najprej rešijo svoj bivanjski problem.
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1968
ŠTUDENTJE DOMA V GERBIČEVI ULICI POSTAVLJAMO
O AKTUALNIH DRUŽBENIH VPRAŠANJIH SLEDEČA STALIŠČA:
Obsojamo udiranje študentov – podnajemnikov pri privatnikih
Predlagamo ustanovitev posebnega odbora, ki bo posredoval informacije o
prostih sobah in kontroliral stanarine.

2018
ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA SLOVENIJE O AKTUALNIH
VPRAŠANJIH POSTAVLJA NASLEDNJA STALIŠČA:
Bivanje v stanovanjih in sobah na trgu je postalo nemogoče
Študenti se soočamo s slabo kakovostjo in pomanjkanjem stanovanj ter
previsokimi cenami. Stanje se je še poslabšalo z nekontroliranim oddajanjem
sob v turistične namene. Najemi se izvajajo na črno in brez nadzora, mnogo
stanovanj pa je praznih. Država praktično ne izvaja stanovanjske politike, niti
na zakonodajni niti na investicijski ravni.
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1968
ŠTUDENTJE DOMA V GERBIČEVI ULICI POSTAVLJAMO
O AKTUALNIH DRUŽBENIH VPRAŠANJIH SLEDEČA STALIŠČA:
Svoje znanje želimo uporabiti doma
Prepričani smo, da je v družbi dovolj možnosti za našo zaposlitev, vendar
nam to preprečujejo ljudje in klike, ki zasedajo delovna mesta, za katera
niso usposobljeni. Nikomur ni v interesu, da to stanje ostaja nespremenjeno,
nasprotno od sprememb v kadrovski strukturi je odvisen uspeh gospodarske
in družbene reforme.

2018
ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA SLOVENIJE O AKTUALNIH
VPRAŠANJIH POSTAVLJA NASLEDNJA STALIŠČA:
Svoje znanje želimo uporabiti doma
Mladi se soočamo s težavami pri prvi zaposlitvi, tudi zaradi prekarizacije,
globalnih sprememb na trgu dela, klientelizma. Nikomur ni v interesu, da to
stanje ostaja nespremenjeno. Zato zahtevamo spremembe, ki bodo prinesle
varno in dostojno delo za mlade tudi po koncu študija.

11

1968
ŠTUDENTJE DOMA V GERBIČEVI ULICI POSTAVLJAMO
O AKTUALNIH DRUŽBENIH VPRAŠANJIH SLEDEČA STALIŠČA:
Univerzitetna diploma naj bo izkaz najsposobnejših
Zavzemamo se za tako novo univerzo, kjer bo odločala izključno sposobnost, ne pa materialno stanje študenta. To pomeni modernizacijo študija in
ustreznejši odnos univerzitetnih učiteljev, predvsem pa prizadevanje
študentov za sprotni študij.

2018
ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA SLOVENIJE O AKTUALNIH
VPRAŠANJIH POSTAVLJA NASLEDNJA STALIŠČA:
Univerzitetna diploma naj bo izkaz najsposobnejših
Zavzemamo se za takšno univerzo, katera bo odločala izključno glede na
sposobnostih in ne na materialnem stanju študenta. To vključuje tudi
modernizacijo študija, prenovo programov, ustreznejši odnos univerzitetnih
učiteljev, dvig kakovosti in odgovornosti.
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1968
ŠTUDENTJE DOMA V GERBIČEVI ULICI POSTAVLJAMO
O AKTUALNIH DRUŽBENIH VPRAŠANJIH SLEDEČA STALIŠČA:
Sposobni smo prevzeti odgovornost na vseh samoupravnih
organih univerze
Absolutno zmotna so stališča, ki omejujejo enakopravno sodelovanje
študentov v univerzitetni samoupravi. Vsa vprašanja univerze so naša eksistenčna vprašanja, pa če tudi gre za takšno stvar kot jo reselekcija učiteljev.

2018
ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA SLOVENIJE O AKTUALNIH
VPRAŠANJIH POSTAVLJA NASLEDNJA STALIŠČA:
Sposobni smo prevzeti odgovornost na vseh ravneh družbe
Potrebno je enakopravno sodelovanje študentov v univerzitetni samoupravi, kot tudi na državni ravni. Vsa vprašanja univerze so naša eksistenčna
vprašanja pa če tudi gre za takšno stvar kot jo reselekcija učiteljev. Vsa
vprašanja družbe so naša eksistenčna vprašanja. O naši prihodnosti se ne
sme odločati brez nas.
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1968
ŠTUDENTJE DOMA V GERBIČEVI ULICI POSTAVLJAMO
O AKTUALNIH DRUŽBENIH VPRAŠANJIH SLEDEČA STALIŠČA:
Status študenta naj zagotavlja tudi polno zdravstveno zavarovanje
Nevzdržna situacija v kateri je študentu kršena pravica do popolne zdravstvene in socialne varnosti. Še posebej je potrebno rešiti doslej absolutno
nerešeno zdravstveno varstvo študentskih otrok.

2018
ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA SLOVENIJE O AKTUALNIH
VPRAŠANJIH POSTAVLJA NASLEDNJA STALIŠČA:
Status študenta naj zagotavlja tudi polno zdravstveno zavarovanje
Status študenta naj zagotavlja tudi popolno zdravstveno in socialno varnost.
K temu spadajo tudi specializirani zdravstveni domovi za študente in osebni
zdravniki v kraju študija.
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Ob Mednarodnem dnevu študentov izdala
Študentska organizacija Slovenije
november 2018

