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PREDGOVOR
Drage študentke, dragi študenti ter vse ostale bralke in bralci,

pred vami je druga izdaja knjige o študentskem organiziranju v Sloveniji. Gre za knjigo, kjer 
so na enem mestu zbrane vse pomembne informacije o delovanju vseh med seboj zelo 
različnih organizacijskih oblik Študentske organizacije Slovenije (ŠOS). Vanjo smo vključili 
tudi grafični prikaz 25 mejnikov in prenovljen Študentski memorandum.

Študentsko organiziranje je leta 1994 s sprejetjem Zakona o skupnosti študentov najprej 
dobilo zakonodajni okvir, s polnim zagonom pa se je ideja o enotnem zastopanju študentov 
na nacionalni ravni začela uresničevati s sprejetjem Študentske ustave 24. oktobra 1997 – 
zato torej številka 25.

Zakaj mejniki in kaj predstavljajo? Gre za vizualno predstavljene izseke iz naše zgodovine. 
Vidimo lahko datume nastanka najvidenjših entitet ŠOS, večina mejnikov pa zajema naše 
najbolj odmevne dogodke, kampanje, projekte in ostale aktivnosti.

ŠOS pa ne gleda samo v preteklost – ravno zato smo pripravili Študentski memorandum. 
Gre za ključni strateški dokument ŠOS, v katerem so poudarjena stališča ŠOS do vprašanj, ki 
zadevajo študentsko skupnost. Osrednjo vlogo ohranjajo zahteve po kakovostnem in enako 
dostopnem visokem in višjem šolstvu ter pravice, ki izhajajo iz statusa študenta. Kot novost 
se predstavljajo pozivi k digitalizaciji študijskega procesa ter k učenju in poučevanju, ki je 
osredotočeno na študenta. V memorandumu se po novem izpostavlja tudi širša problematika 
mladih: duševno zdravje, socialne pravice, stanovanjski problemi, decentralizacija mladinskih 
aktivnosti ter bolj aktivna politična participacija mladih.

Študentski vsakdan je bil vedno središče našega fokusa in z izdajo te knjige želimo vsem, ki 
to berete, ter našim zanamkam in zanamcem sporočiti, da naj tako tudi ostane. Ta vsakdan 
niso samo študentske tegobe, temveč tudi vsi ostali trenutki, ki jih doživljajo študentke in 
študenti. Naš cilj mora biti zagotavljanje študentske prihodnosti, ki bo čim bolj brezskrbna 
ter polna kreativnih vsebin, sodelovanja in solidarnosti.

Želimo, da skozi prijetno branje spoznate tisočere projekte in zgodbe, ki se pletejo na vseh 
nivojih študentskega delovanja.

Študentska organizacija Slovenije
Marike Grubar

Predsednica



8 Študentsko organiziranje v Sloveniji

Študentsko organiziranje 
v Sloveniji ima sicer dolgo 
zgodovino, njegove začetke 
lahko povežemo že z marčno 
revolucijo leta 1848, ki je tako 
kot drugod izhajala iz vrst štu-
dentov – slovenskih študentov 
na Dunaju, v Gradcu, Pragi, pa 
tudi v Ljubljani. Leta 1869 so 
slovenski študentje na Dunaju 
ustanovili študentsko društvo 
Slovenija, 1875 pa v Gradcu 
društvo Triglav. V devetdese-
tih letih 19. stoletja so se od 
teh društev odcepila društva 
katoliške mladine; tako se je 
leta 1894 na Dunaju ustanovilo 
katoliško društvo Danica, 1901 
v Gradcu Zarja, malo pred 
prvo svetovno vojno pa Dan 
v Pragi. Nato se je vzpostavila 
še narodno-radikalna mladina, 
ki je s svojimi društvi postavila 
temelje za ustanovitev tajne 
organizacije v Ljubljani leta 
1912. V vseh treh univerzi-
tetnih centrih, ki so bila za 
Slovence ključna, so se tako 
izoblikovala po tri samostojna 
in v glavnem nasprotujoča si 
društva, ki so sodelovala samo 
v boju za slovensko univerzo 
in v manjši meri pri skupnem 
reševanju študentskih socialnih 
problemov.

Povojne spremembe so slo-
venske študente odvračale od 
univerzitetnih središč, v katerih 
so se zbirali pred tem, zato so 
v večjem številu odhajali v naj-
bližji Zagreb, ki je tako postal 
novo središče slovenskega štu-
dentskega gibanja. Študentje 
v Zagrebu so se že marca 1919 
organizirali v Stanovanjsko 
zvezo slovenskih akademi-
kov za urejanje eksistenčnih 

leto in pol, v njem pa so med 
drugim zahtevali politične 
pravice, odpravo diktature 
in spoštovanje slovenskih 
narodnostnih pravic, ohranitev 
univerze v neokrnjeni obliki in 
njeno avtonomijo ter pravično 
razdeljene šolnine.

V zgodnjih tridesetih letih je 
vodilno vlogo med študent-
skimi društvi začel prevzemati 
liberalni Triglav, ki pa ga je 
zaradi marksističnih nazorov 
banovinska uprava leta 1934 
razpustila.

Desetletje pred vojno je bilo 
pestro tudi na desnem polu 
študentskega organiziranja. 
Med protestnim obdobjem 
zgodnjih 30. let se je velik del 
katoliških študentov oddaljil 
od politike klerikalnega vrha, 
kot odgovor povečini krščan-
sko-socialističnim študentskim 
društvom Danica, Borba in 
Zarja pa so bili ustanovljeni 
duhovništvu bližji Stražarji in 
Katoliška akcija.

Na vzpon fašizma v naši 
neposredni okolici so se s 
protestnimi akcijami odzvale 
predvsem levo in nacionali-
stično usmerjene študentske 
skupine. Odmevali sta ostra 
protestna izjava Slovenske 
akademske mladine zaradi 
jugoslovanskega približeva-
nja fašistični Italiji in javna 
manifestacija za Koroško ob 
priključitvi Avstrije Hitlerjevi 
Nemčiji. Tem in podobnim 
aktivnostim so sledila nasil-
na preganjanja in policijske 
aretacije. Vse idejnopolitične 
študentske skupine so marca 

razmer tamkajšnjih slovenskih 
študentov, obenem pa so se 
slovenski študenti in maturanti 
javno obračali na slovensko 
javnost, da bi se končno rešilo 
vprašanje ljubljanske univerze.

Julija 1919 je bil naposled pod-
pisan zakon, ki je določal, da 
se v Ljubljani ustanovi univerza 
s petimi fakultetami: teološko, 
pravno, filozofsko, tehnično in 
medicinsko.

Študentsko gibanje v Ljubljani 
je bilo avtonomno, ne pa tudi 
homogeno. Še najbolj enotno 
je nastopalo v okviru Podpor-
nega društva jugoslovanskih 
akademikov v Ljubljani. Jeseni 
1922 je zaradi vse bolj očitnih 
nasprotij strank to podporno 
društvo razpadlo, skupno reše-
vanje študentskih problemov 
pa je bilo odtlej ponovno 
razbito na tri politične tabore.

Grožnje avtonomiji univerze 
so politične tabore različnih 
študentskih društev spet 
združile v novembru 1925, 
ko je bila zopet ustanovljena 
skupna študentska krovna 
organizacija, imenovana Svet 
slušateljev ljubljanske univerze.

V 30. letih je bilo gibanje de-
ležno močnega policijskega 
pritiska z aretacijami in pre-
iskavami levičarsko usmer-
jenih študentov. Postopoma 
je upor zoper režim povezal 
del ljubljanskih študentov v 
Slovensko fronto. Novembra 
1931 so študentje protestirali 
proti obstoječemu volilnemu 
sistemu in sprožili demon-
strativni val, ki je trajal kar 

Zgodovina študentskega organiziranja na Slovenskem
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1939 ustanovile Narodni akademski blok, iz ka-
terega pa so kmalu izstopile skupine katoliških 
totalitaristov in nacionalistični klub Edinstvo. 
Preostale skupine so vojno pričakale s pro-
testom proti pristopu Jugoslavije k trojnemu 
paktu in pozivale k enotnemu in strnjenemu 
boju za neodvisnost pred Hitlerjevim vdorom v 
Jugoslavijo ter z odhajanjem med prostovoljce.

Po drugi svetovni vojni in komunističnim prev-
zemom oblasti se je na ljubljanski univerzi 
kot prva oblika organiziranja pojavila celica 
Komunistične partije, leto po tem pa je iz 
nje nastala Ljudska študentska mladina, ki 
je nadaljevala njihovo delo.

Do novih sprememb pri študentskem orga-
niziranju in delovanju je prišlo s prehodom v 
50. leta. Leta 1951 je bila ustanovljena skupna 
jugoslovanska študentska zveza – Zveza štu-
dentov Jugoslavije (ZŠJ), izhajati je začela 
Tribuna, prav tako pa so v večjem številu začeli 
delovati športni, pevski, folklorni in kulturni 
študentski klubi. Pomemben dejavnik družab-
nega življenja znotraj študentskih domov so 
bili tudi razni lokalni študentski klubi.

Proti koncu 50. let je prihajalo do vse večjih 
razhajanj znotraj ZŠJ, s tem pa so se začeli 
krepiti študentski klubi po fakultetah, ki so štu-
dente povezovali na področju športa, umetnosti 
in kulturnega udejstvovanja; predvsem okoli 
avantgardnega gledališča in filma.

Leta 1968 so, tako kot drugod po svetu, pote-
kale študentske demonstracije, kot odgovor 
na globalno krizo, ki se je začela leta 1964. 

Med ključnimi dosežki teh demonstracij je 
ustanovitev Radia Študent, ki pod okriljem 
Študentske organizacije Univerze v Ljubljani 
deluje še danes. Kot posledica protestniških 
let 1968–1972 se je v študijskem letu 1969/1970 
ZŠJ na Univerzi v Ljubljani preoblikovala v 
Skupnost študentov ljubljanskih visokošolskih 
zavodov, slednja pa se je na podlagi nove 
jugoslovanske ustave v letu 1974 priključila 
Univerzitetni konferenci Zveze socialistične 
mladine Slovenije (UK ZSMS), kar je ostala 
osrednja oblika študentskega organiziranja 
na Univerzi v Ljubljani in Univerzi v Mariboru.

Leta 1989 je razdružitev ZSMS ponovno prinesla 
dve samostojni študentski organizaciji obeh 
takratnih slovenskih univerz – Študentsko or-
ganizacijo univerze v Ljubljani in Študentsko 
organizacijo Univerze v Mariboru.

Leta 1990 so bile na obeh univerzah izvedene 
prve neposredne in tajne volitve v študentska 
parlamenta. Študentska parlamenta sta spre-
jela akta o ustanovitvi Študentske organizacije 
univerze v Ljubljani in Študentske organizacije 
univerze v Mariboru.

Pomemben del študentskega samoorganizi-
ranja pa so tudi že omenjeni lokalni študentski 
klubi, ki jih najdemo po celotni Sloveniji. In 
čeprav zametki klubov segajo v 30. leta prej-
šnjega stoletja, je prelomen datum zanje 16. 
junij 1994. Takrat je namreč nastala Zveza 
ŠKIS, ki danes povezuje 58 študentskih klu-
bov, od tega 51 klubov s statusom študentske 
organizacije lokalne skupnosti.
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Istega leta je bil sprejet Zakon 
o skupnosti študentov (Ura-
dni list RS, št. 38/94 in 59/19; 
ZSkuS), ki še danes daje 
pravno podlago za delovanje 
študentskih organizacij.

Na podlagi ZSkuS ter Štu-
dentske ustave sta Študent-
sko organizacijo Slovenije 
ustanovila zbora Študentske 
organizacije Univerze v Lju-
bljani in Študentske organiza-
cije Univerze v Mariboru leta 
1997, leta 2003 pa je potekala 
prva seja najvišjega organa 
študentskega organiziranja v 
Sloveniji, Skupščine ŠOS, na 
kateri je bilo izvoljeno prvo 
vodstvo.

Z ustanovitvijo tretje javne 
univerze, Univerze na Primor-
skem, pa se je povezovanje 
študentov začelo na obali, kjer 
je nastala Študentska organi-
zacija Univerze na Primorskem 
in se kot najmlajša članica 
pridružila ŠOS v letu 2004.

Novela Zakona o skupnosti 
študentov (ZSkuS-A), sprejeta 
2019, v študentsko organizi-

S spremembami na podro-
čju štipendijske, bivanjske, 
prehranske ter visokošolske 
politike je predvsem ZUPŠ-1 
prinesel konkretne učinke na 
študentski vsakdan. Povečal je 
število prejemnikov državnih 
štipendij ter njihovo višino, 
ukinil vpisnine, povišal subven-
cijo za prehrano ter namenil 
dodatna sredstva za gradnjo 
in obnovo študentskih domov.

ranje sistemsko ni bistveno 
posegla, je pa jasneje dolo-
čila zavezanost študentskih 
organizacij k določilom za-
konov, ki urejajo dostop do 
informacij javnega značaja 
– integriteto, preprečevanje 
korupcije in javno naročanje 
–, ob tem pa se je omejilo 
trajanje mandatov poslovo-
dnih organov in najvišja plača 
zaposlenih, prepovedalo pa 
se je delovanje v organih 
vodenja in nadzora osebam, 
pravnomočno obsojenim na 
zaporno kazen v trajanju več 
kot šest mesecev.

Na pobudo ŠOS je bil v letu 
2017 sprejet Zakon o urejanju 
položaja študentov (ZUPŠ; 
Uradni list RS, št. 61/2017), 
2022 pa Zakon za urejanje 
položaja študentov (ZUPŠ-1; 
Uradni list RS, št. 54/22). Oba 
zakona sta rezultat kampanj 
ŠOS, ki je pripravila besedilo 
zakonov, jih dopolnjevala ter 
lobirala za njihov sprejem tako 
pri pristojnih ministrstvih kot 
poslancih Državnega zbora. 

Delno povzeto po: https://radiostudent.si/dru%C5%BEba/unikompleks/zgodovina-%C5%A1tudentskega-organiziranja-1848-1941 in  https://
radiostudent.si/dru%C5%BEba/unikompleks/zgodovina-%C5%A1tudentskega-organiziranja-1941-1968
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Študentska organizacija Slove-
nije (ŠOS) je krovna nacionalna 
organizacija študentov, ki zdru-
žuje vse študentke in študente, 
ki študirajo v Republiki Sloveniji, 
ter tudi tiste, ki študirajo v tujini 
in so slovenski državljani. Kot 
krovna organizacija združuje 
študentske organizacije univerz 
(3) ter študentske organizacije 
lokalnih skupnosti (51), skladno 
z akti pa se vanjo lahko vključi-
jo tudi študentske organizacije 
samostojnih visokošolskih za-
vodov in višjih strokovnih šol ter 
interesne oblike združevanja 
študentov.

ŠOS se kot stanovska orga-
nizacija vseh slovenskih štu-
dentk in študentov zavzema 
za uresničevanje in varovanje 
njihovih interesov in potreb na 
slovenskih fakultetah, akademi-
jah, visokih in višjih strokovnih 
šolah ter visokošolskih zavodih 
v tujini.

Vsaka organizacija članica ŠOS 
sooblikuje delovanje krovne 
organizacije skozi imenovanje 
in aktivno participacijo svojih 
predstavnikov v organih ŠOS, 

za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije, svetu 
Nacionalne agencije RS za 
kakovost v visokem šolstvu itd.

Pri urejanju posameznih 
vprašanj je sodelovanje na-
jaktivnejše z Ministrstvom 
za izobraževanje, znanost in 
šport ter Ministrstvom za delo, 
družino, socialne zadeve in 
enake možnosti. Da bi bilo ure-
sničevanje na nacionalni ravni 
sprejetih odločitev kar se da 
učinkovito, uspešno in hitro tudi 
na univerzitetni in lokalni ravni, 
študentske organizacije univerz 
in študentski klubi njihovo izva-
janje na teh ravneh usklajujejo 
v okviru organov ŠOS. Hkrati 
se intenzivno povezujemo tudi 
s študentskimi sveti univerz ter 
drugimi pomembnimi študent-
skimi telesi in združenji, tudi na 
mednarodni ravni, npr. v okviru 
krovne Evropske študentske 
organizacije (European Stu-
dents’ Union - ESU).

obenem pa skrbi za uspešno 
uresničevanje študentskih in-
teresov na lastni univerzitetni 
oziroma lokalni ravni. ŠOS si kot 
krovna nacionalna študentska 
organizacija prizadeva vplivati 
zlasti na izboljšanje študijskih 
razmer in možnosti za študij, 
socialnega položaja študen-
tov ter razvoj obštudijskih 
in interesnih dejavnosti. Te 
cilje uresničuje predvsem z 
aktivnim sodelovanjem pri 
oblikovanju nacionalne poli-
tike in programov na področju 
visokošolskega izobraževanja, 
štipendiranja, študentskega bi-
vanja, študentskega dela itd. 
Veliko pozornosti posveča tudi 
problematiki zdravstvenega 
varstva študentov in zapo-
slovanju mladih diplomantov. 
Študentje sodelujejo z Vlado RS 
pri reševanju študentske pro-
blematike predvsem prek Sveta 
Vlade RS za študentska vpraša-
nja, Sveta Vlade RS za mladino, 
njunih delovnih skupin, Sveta 
RS za visoko šolstvo, članstva 
v nadzornem svetu Javnega 
štipendijskega, razvojnega, 
invalidskega in preživninskega 
sklada RS, skupščini Zavoda 

ŠTUDENTSKA
ORGANIZACIJA
SLOVENIJE
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Predsedstvo je izvršilni organ 
ŠOS. Sestavljajo ga predsednik 
ŠOS, predsedniki izvršilnega 
organa vsake študentske or-
ganizacije univerze oziroma 
Sveta ŠOLS ter po en predstav-
nik vsake študentske organiza-
cije univerze in en predstavnik 

sveta študentskih klubov, ki 
ga imenuje študentski zbor 
te študentske organizacije 
univerze oziroma Svet ŠOLS. 
Vsebinsko delovanje Predsed-
stva dopolnjujejo Odbori ŠOS.

ŠOS združuje 54 organizacijskih oblik (OO), tj. 51 študentskih organizacij 
lokalnih skupnosti (OO ŠOLS oziroma študentski klubi, ki so organizirani 
kot društva) ter 3 študentske organizacije univerz (ŠOU). V organiziranje je 
vključena tudi Zveza ŠKIS, kot zveza društev, ki združuje več kot polovico 
ŠOLS.

Navznoter pa ŠOS sestavlja Skupščina ŠOS, Predsedstvo ŠOS, vsebinski 
odbori, Nadzorna komisija ter Razsodišče ŠOS.

Organiziranost ŠOS

Je najvišje predstavniško telo študentov v ŠOS, sestavljata pa jo Zbor ŠOS 
in Svet ŠOS. Zbor ŠOS vključuje študentske zbore študentskih organizacij 
univerz ter študentski zbor samostojnih visokošolskih zavodov in višjih 
strokovnih šol. Svet ŠOS pa zajema Svet ŠOLS in Svet interesnih oblik po-
vezovanja študentov.

Skupščina ŠOS

Predsedstvo ŠOS

Nadzorna komisija ŠOS izvaja nadzor nad poslovanjem organov ŠOS 
in organizacijskih OO ŠOS, sestavljajo pa jo po dva predstavnika vsake 
študentske organizacije univerze ter dva predstavnika študentskih klubov. 
Mandatna doba članov nadzorne komisije je dve leti.

Nadzorna komisija ŠOS
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Razsodišče ŠOS je samostojen 
organ, pristojen za odločanje 
v sporih med organi ŠOS in 
med njegovimi organiza-
cijskimi oblikami. Odloča o 
skladnosti pravilnikov, poslov-
nikov in drugih splošnih aktov 
ŠOS s Študentsko ustavo in 
o skladnosti uredb, odlokov 
in drugih posamičnih aktov 
predstavniških teles ŠOS s 
Študentsko ustavo in pravilniki 

ŠOS. Presoja tudi o odgovor-
nosti predstavnikov organov 
ŠOS in njegovih organizacijskih 
oblik v skladu s pravili ŠOS ter 
presoja skladnost poslovanja 
organizacijskih oblik ŠOS 
z ustreznimi akti. V njegovi 
pristojnosti je tudi odločanje 
o skladnosti poslovanja pred-
stavniških teles in organov ŠOS 
z akti, ki zavezujejo ŠOS, in o 
smotrnosti izdatkov ter gospo-

Razsodišče ŠOS
darnosti ravnanja organov 
ŠOS z njegovim premoženjem. 
Člani razsodišča so po dva 
predstavnika vsake študentske 
organizacije univerze ter dva 
predstavnika študentskih klu-
bov, predseduje pa mu zunanji 
strokovnjak. Mandatna doba 
članov razsodišča je dve leti.

Odbor za visoko šolstvo in izobraževanje
Odbor se ukvarja predvsem z vprašanji sistem-
ske in vsebinske narave v našem visokošolskem 
sistemu. Osrednje teme, ki jih obravnava, so 
bolonjski proces in njegova implementacija 
ter evalvacija, zakonodaja s področja visoke-
ga šolstva, financiranje visokega šolstva ter 
zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu. 
V povezavi s temi temami se odbor loteva 
tudi projektov, kot so organizacija konferenc 
in strokovnih dogodkov, izobraževanje štu-
dentov za evalvacijo in drugo. Osrednji cilj 
dela odbora je zagotoviti kakovosten, vsem 
študentom pod enakimi pogoji dostopen in 
mednarodno primerljiv študij v odprtem in po-
vezanem slovenskem visokošolskem prostoru.

Odbor za socialna in zdravstvena
vprašanja
Odbor se ukvarja s širokim spektrom različnih 
področij, ki se med seboj povezujejo in vplivajo 
na socialni položaj študentov. Za uspešno do-
končanje študija morajo biti izpolnjeni določeni 
pogoji, ki študentom nudijo stabilno okolje, v 
katerem lahko svoj čas v prvi vrsti posvetijo 
študiju. Prednostna področja so štipendiranje, 
študentsko delo in zaposlovanje, (subvencio-
nirano) bivanje študentov, študentske družine, 
subvencionirana študentska prehrana, zdra-
vstveno zavarovanje in zdravstvene pravice 
študentov, dohodnina ter ostali vidiki finančne 
in materialne (ne)enakosti med študenti.

Odbori ŠOS

Generalni sekretar organizira in vodi poslo-
vanje ŠOS, vodi delo strokovnih služb in je 
odgovoren za strokovnost dela ŠOS ter ga 
zastopa v pravnem in finančnem prometu. 
Njegov mandat traja dve leti, imenuje pa ga 
Skupščina ŠOS, in sicer na predlog Predsedstva 
ŠOS ter na podlagi javnega razpisa.

Generalni sekretar
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ŠOS je s finančno pomočjo 
Evropskega socialnega sklada 
in Republike Slovenije razvila 
sistem, ki dijakom in študen-
tom omogoča izpis delovnih iz-
kušenj in kompetenc, ki so bile 
razvite s študentskim delom. 
Dijaki in študenti lahko izpis 
izvozijo in natisnejo ter tako 
svojemu življenjepisu dodajo 
uradno dokazilo o opravljenem 
delu pri iskanju prve zaposli-
tve. Evidenca študentskega 
dela je uradna evidenca, ki 
jo s pooblastilom, podanim v 
Zakonu o urejanju trga dela, 
vodi Študentska organizacija 
Slovenije.

V bazi evidence delovnih 
izkušenj se zbirajo podatki 
o opravljenem študentskem 
delu, ki jih posredujejo študent-
ski servisi. Ti praviloma enkrat 
mesečno pošiljajo podatke o 
delu, ki je bilo obračunano v 
preteklem mesecu. V bazi se 
prav tako zbirajo osebni po-
datki iz Centralnega registra 
prebivalstva, pričakuje pa se 
tudi povezovanje z evidencami 
Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport.

Tem podatkom so dodani 
tudi kvalitativni podatki o 
kompetencah, pridobljenih s 
študentskim delom. Slednje so 
določene na podlagi izvirne 

STALNI PROJEKTI ŠOS

Evidenca delovnih izkušenj - EDI

Odbor za mednarodno sodelovanje
Odbor skrbi za vpetost slovenskega študent-
skega organiziranja v ESU ter za regionalno 
sodelovanje s študentskimi organizacijami, 
predvsem s področja Balkana. Pri delu ostalih 
odborov pomaga z zagotavljanjem stikov s 
tujimi sorodnimi organizacijami in skrbi za 
pretok informacij med mejami. Delovanje od-
bora je usmerjeno zlasti v aktivnosti, povezane 
z uresničevanjem načel in določil bolonjske 
deklaracije, katere cilj je vzpostavitev enotnega 
evropskega visokošolskega prostora. Odbor 
spremlja tudi procese internacionalizacije 
in mobilnosti v visokem šolstvu ter njihove 
morebitne posledice za študente v Sloveniji.

Odbor za obštudijske in interesne
dejavnosti študentov
Odbor skrbi za koordinacijo pri skupnih 
projektih ŠOS in OO ŠOS ter za informiranje 
in promocijo dela Študentske organizacije 
Slovenije. Namen odbora je zagotavljanje 
pogojev izvajanja in večanja prepoznavnosti 
obštudijskih in interesnih dejavnosti s področ-
ja izobraževanja, sociale, zdravstva, varstva 
okolja, športa in kulture. Odbor posredno skrbi 
za zagotavljanje informiranosti študentov ter 
ostale javnosti o družbenokritičnih, okoljskih 
in ekonomskih temah.

raziskave, opravljene v letu 
2015, in klasifikacije ESCO 
(tj. Evropska klasifikacija 
spretnosti, kompetenc, kva-
lifikacij in poklicev), s čimer je 
omogočena tudi mednarodna 
primerjava.

V evidenci študentskega dela 
lahko torej študent najde vse 
delovne izkušnje, ki so bile pri-
dobljene s študentskim delom 
od junija 2019 naprej. Ne glede 
na to, pri katerem delodajalcu 
ali prek katerega študentskega 
servisa je bilo delo opravljeno, 
so vsa opravljena študentska 
dela dostopna na enem mestu.
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Častim 1/2 litra je tradicionalen 
projekt Študentske organi-
zacije Slovenije, ki spodbuja 
in organizira priložnostne 
donacije krvi med mladimi. 
Študentska krvodajalska 
akcija poteka dvakrat letno, 
aprila in oktobra v številnih 
krajih po Sloveniji. Z veseljem 
ugotavljamo, da se vedno več 
mladih odloča za darovanje 
krvi in na ta način pomaga 

reševati zdravje in življenje 
drugih ljudi. S svojim zgledom 
želimo mladi spodbuditi tudi 
ostale k darovanju krvi.

V Sloveniji potrebujemo za 
zadostitev potrebam zdravstva 
po krvi vsak delovni dan od 
350 do 400 krvodajalcev. Ker 
ima darovana kri rok trajanja 
in ker se potrebe zdravstva po 
darovani krvi hitro spreminjajo, 

Častim 1/2 litra

Na podlagi Zakona o subvencionirani študentski prehrani ŠOS z javnim pooblastilom opravlja 
določene naloge pri izvajanju sistema subvencionirane študentske prehrane.

Sistem subvencionirane študentske prehrane, s ciljem zagotavljanja toplega in zdravega 
obroka za študente, je bil na pobudo študentov realiziran s t. i. 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 osnovnemu cilju in štu-
dentom v času študija omogočiti kakovostno in zdravo prehrano po dostopni ceni v vsakem 
študijskem središču v Sloveniji, pa tudi v vseh višješolskih središčih. Študentska prehrana 
predstavlja univerzalno študentsko pravico, zato je zagotovljena vsem študentom, ne glede 
na njihov (osebni in družinski) socialni položaj.

Študentska prehrana

želi ŠOS v bazo krvodajalcev 
povabiti čim več študentov in 
tako že med mladimi odra-
slimi spodbuditi zavedanje o 
nujnosti pomoči sočloveku. 
Namen projekta je spomniti, 
da je solidarnost za družbo 
izredno pomembna vrednota.
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Dijaška organizacija Slovenije (DOS) je de-
mokratično organizirana stanovska organi-
zacija dijakov v Republiki Sloveniji. Združuje 
vse slovenske dijakinje in dijake, zastopa 
njihove interese in se zavzema za njihovo 
uresničevanje ter si prizadeva za varstvo 
pravic dijakinj in dijakov. DOS deluje v skladu 
z načeli demokratičnosti, transparentnosti, 
solidarnosti, ekonomičnosti in javnih koristi.

DIJAŠKA
ORGANIZACIJA
SLOVENIJE
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Parlament Dijaške organizacije Slovenije 
je dijaški predstavniški organ in je najvišji 
organ Dijaške organizacije Slovenije, pred-
stavlja pa voljo vseh slovenskih dijakinj 
in dijakov.

Tvorijo ga dijaški poslanci, ki jih imenuje 
demokratično delujoče telo šolske dijaške 
skupnosti na posamezni srednji šoli. So 
predstavniki vseh slovenskih dijakov in 
odločajo po svoji vesti in niso vezani na 
nikakršna navodila. Vsaka srednja šola 
s pravno subjektiviteto v RS oz. njena 
dijaška skupnost ima v parlamentu 
pravico do enega poslanca. Parlament 
zaseda na rednih in izrednih sejah, ki 
jih sklicuje in vodi Predsednik DOS.

Predsedstvo Dijaške organizacije Slo-
venije je izvršni organ in je v svojih 
pristojnostih odgovoren parlamentu 
in svetu. Predsedstvo v okviru svojih 
pristojnosti uresničuje odločitve parla-
menta in sveta, uresničuje letni delovni 
program dela, vodi programsko in 
projektno delo DOS ter opravlja druga 
dela in naloge, določene v statutu, aktih 

ORGANIZIRANOST
Predsedstvo

Svet Dijaške organizacije Slovenije med 
dvema sejama parlamenta zagota-
vlja izvrševanje odločitev parlamenta 
in drugih organov DOS. Svet tvorijo 
Podpredsednik DOS, ki je Predsednik 
Sveta DOS, in najmanj pet Svetnikov. 
Mandat Svetnikom poteče hkrati s 
Predsednikom in člani Predsedstva.

Parlament

Varuh dijakovih pravic dijakom pomaga pri reševanju njihovih težav 
znotraj in izven šole. Varuh se vključuje tudi v razprave, posvete in 
debate, povezane s socialno in izobraževalno politiko. Dijakom 
je na voljo, če imajo kakršnokoli vprašanje v zvezi z učnim 
in izobraževalnim procesom ali pravicami v okviru 
šole, ponuja pa tudi svetovanje dijakom.
 

Varuh
dijakovih 
pravic

parlamenta ter sveta in drugih 
aktih DOS. Predsedstvo tvorijo 
Predsednik DOS in najmanj pet 
članov predsedstva, ki so zadolženi 
za posamezna področja delovanja 
DOS – odbore. Mandat Predsednika 
in članov Predsedstva traja eno leto 
od izvolitve.

Svet
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mize, posveti in pogovori, pri katerih 
dijaki spoznavajo aktualne politično 
obarvane tematike. Tradicionalen 
je tudi obisk predsedniške palače 
in pogovor s predsednikom drža-
ve, ob večerih pa običajno poteka 
druženje ob dobri hrani in glasbi. 
Dijake na ta način skozi okrogle mize 
in delavnice v sproščenem okolju 
spodbujajo k aktivni participaciji in 
medsebojnemu povezovanju.

Dijaška nacionalna konferenca (ali 
krajše DNK) je največji in najbolj ob-
sežen projekt, ki ga DOS vsakoletno 
izvaja že od leta 2008. Je tridnev-
na dijaška konferenca, ki poteka 
v Ljubljani, tematike dogodka pa 
se iz leta v leto spreminjajo glede 
na aktualno dogajanje v Sloveniji, 
Evropi in po svetu.

Dijaki iz vse Slovenije med vikendom 
bivajo v enem izmed ljubljanskih 
hostlov, skozi vse tri dni pa potekajo 
najrazličnejše delavnice, okrogle 

Dijaška nacionalna konferenca (dnk)

Eden izmed njihovih tradicionalnih projektov je razpis za Naj dijaka/Naj 
dijakinjo. Namen projekta je izbrati aktivne dijake in dijakinje, ki so uspešni ne 
le na učnem področju, ampak se v prostem času ukvarjajo tudi z različnimi 
obšolskimi dejavnostmi, ki velikokrat ostanejo neopažene. Verjamejo, da 
lahko z zdravo mero tekmovalnosti pri sodelovanju v izboru za Naj dijaka/
Naj dijakinjo spodbudijo dijake k doseganju še boljših rezultatov in obenem 
motivirajo tiste dijake, ki še niso dejavni pri obšolskih dejavnostih.

Naj dijak/naj dijakinja

STALNI PROJEKTI DIJAŠKE 
ORGANIZACIJE SLOVENIJE
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Obiski šol (DOS v šoli)

Zveza študentskih klubov Slovenije 
(Zveza ŠKIS) vsakoletno pripravlja 
Škisovo tržnico – največjo kultur-
no-zabavno prireditev za mlade, ki 
temelji na promociji slovenske kulture 
in kulinarike, s pestrim popoldanskim 
ter večernim programom pa skrbi 
za dobro vzdušje in zabavo obi-
skovalcev. Na njej se predstavlja 
tudi DOS in še dodatno poskrbi 
za popestritev programa in za 
zabavo dijakov.

DOS na poti je projekt, ki so ga 
začeli izvajati v letu 2017/2018. 
Glavni cilj projekta, ki DOS pope-
lje po vseh slovenskih regijah, je 
prepoznati, nasloviti in izpostaviti di-
jaško ter mladinsko problematiko po 
posameznih delih Slovenije in s tem 
pomagati dijakom iz celotne države 
ter jim omogočiti neposreden dialog 
med njimi in odločevalci njihove regije 
in občine. Poleg tega želijo s projektom 
dvigniti raven mladinske participacije 
na lokalnem nivoju.

DOS na škisovi

DOS se je odločila, da bo skozi leto obiskovala slovenske srednje šole 
ter na ta način približala Dijaško organizacijo Slovenije čim večjemu 
številu dijakov. Na obiskih šol dijakom predstavijo delovanje 
same organizacije, vsebinski del ter letne in stalne projekte. 
Običajno spregovorimo tudi o dijaški problematiki in 
aktualnemu dogajanju doma in po svetu.

DOS na poti
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Študentska organizacija 
Univerze v Ljubljani (ŠOU v 
Ljubljani) je demokratično 
organizirana skupnost, ki 
zastopa interese in pravice 
študentov Univerze v Ljubljani 
in samostojnih visokošolskih 
zavodov, članov ŠOU v Ljublja-
ni. Zavzema se za kakovosten 
študij, z organizacijo številnih 
športnih, kulturnih, izobraže-
valnih ter zabavnih dogodkov 
pa skrbi za raznovrstnost 
in kakovost obštudijskega 
življenja. ŠOU v Ljubljani je 
stanovska organizacija vseh 
študentov ljubljanske univerze 
s kolektivnim članstvom, deluje 
pa po načelih parlamentarne 
demokracije. Najvišje zakono-
dajno telo je študentski zbor, 
v katerem so predstavniki 
posameznih fakultet, ki so 
izbrani na dvoletnih študent-
skih volitvah. Študentski zbor 
izvoli predsedstvo, ki ga skupaj 
s šestimi vodji resorjev vodi 
predsednik. Poslanstvo ŠOU 
v Ljubljani je zastopanje in-
teresov in pravic študentov 
ter zavzemanje za njihovo 
uresničevanje, predvsem 
na področju izboljševanja 

in izobraževalne projekte kot 
tudi zabavne dogodke. Tako 
imajo študentje možnost, da se 
udeležujejo različnih aktivnosti, 
svoj obštudijski čas preživljajo 
produktivno in se hkrati naučijo 
česa novega. 

Organizacija stremi k na-
predku, zato se vsako leto 
izboljšuje in izpopolnjuje svoje 
delovanje ter hkrati dodaja 
nove vsebine za študente, 
da se res za vsakega posa-
meznika najde nekaj, kar ga 
zanima. Ob načrtovanju novih 
vsebin se trudijo biti kar se da 
inovativni ter vedno, kadar je 
mogoče, upoštevati predloge 
in želje študentov. Navsezad-
nje študentske organizacije 
brez študentov ne bi bilo, zato 
je njihovo poslanstvo, da štu-
dentom kar se le da olajšajo in 
polepšajo študijsko obdobje.

študijskih razmer in socialnih 
razmer študentov, ki študirajo 
na članicah ŠOU v Ljubljani. 
Namen ŠOU v Ljubljani je na 
demokratičen način strukturi-
rati stališča do različnih druž-
benih in študentskih vprašanj 
ter voditi študentsko politiko 
na področjih, ki so pomembna 
za študentsko javnost. Poleg 
tega se ŠOU v Ljubljani ukvarja 
tudi z izvajanjem interesnih 
in obštudijskih dejavnosti ter 
skrbi za pestro študentsko 
življenje študentov v Ljubljani.

Vrednote, ki jim ŠOU v Ljubljani 
pri svojem delovanju sledi, so 
kritičnost, transparentnost, ino-
vativnost, demokratičnost in 
napredek. Organizacija stremi 
k ustvarjanju demokratičnega 
in transparentnega okolja tako 
za vse slovenske kot tudi za 
mednarodne študente in štu-
dentke. Želijo si ustvariti pros-
tor, kjer ima vsak posameznik 
možnost izraziti svoje mnenje 
in pripomoči k skupnosti, 
kakršna ŠOU v Ljubljani tudi 
je. V ta namen šest resorjev 
skozi celotno študijsko leto 
organizira tako informativne 

ŠTUDENTSKA
ORGANIZACIJA
UNIVERZE V LJUBLJANI
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Zavod Študentski Kampus

Zavod Kersnikova je neprofitna in nevladna 
kulturna organizacija, ki jo je ustanovila 
ŠOU v Ljubljani, in služi kot institucionalni 
okvir za tri progresivna prizorišča: Galerijo 
Kapelica – svetovno prepoznano platformo 
za sodobno raziskovalno umetnost –, hekerski 
laboratorij RAMPA  – v katerem premišljujejo 
o odnosih med družbo, znanostjo, tehnolo-
gijo in umetnostjo – in ustvarjalni laboratorij 
BioTehna – ki se osredotoča na umetniško 

Študentski kampus je glavno stičišče študent-
skih idej, aktivnosti in podpornih storitev, ki jih 
vsak študent potrebuje v času svojega izo-
braževanja.  Namen kampusa je študentom 
zagotoviti prostor, kjer lahko razvijajo svoje 
potenciale, skupaj ustvarjajo, se športno in 
umetniško udejstvujejo, razvijajo svoje pro-
jektne ali podjetniške ideje ter imajo pri tem 
ustrezno strokovno in infrastrukturno podporo. 
Kampus deluje tudi na socialnem področju, ki 
študentom s pomočjo subvencioniranih storitev 

in dejavnosti lajša njihove finančne težave. 
Kampus stoji v samem centru Ljubljane poleg 
Pivovarne Union, nasproti parka Tivoli ter streljaj 
od križišča med Tivolsko in Celovško cesto. 
Enostavno je dostopen s Celovške ceste, do 
njega lahko pridete z več oblikami javnega 
prevoza (v neposredni bližini sta postaji LPP 
in BicikeLJ), prav tako pa so v bližini na voljo 
tudi večja parkirišča. V Ljubljani smo bili vrsto 
let priča potrebi po vzpostavitvi študentskega 
kampusa, ki bi na enem mestu združeval kul-
turno in izobraževalno dejavnost študentov 
ter zadovoljeval še druge osnovne potrebe 
mladih. ŠOU v Ljubljani je leta 2015 z otvorit-
vijo kampusa tako postavila temeljni kamen 
platforme, ki študentom omogoča, da se med 
sabo povezujejo, sodelujejo, izmenjujejo ideje, 
ustvarjajo nove projekte, se učijo in obštudijsko 
udejstvujejo.

Zavod Kersnikova

raziskovanje živih sistemov. Več kot 20 let 
vsakodnevnih dejavnosti pomeni na stotine 
nepozabnih doživetij in izkušenj, ki sodobnosti 
dajejo obliko in smisel. Zavod Kersnikova se 
zaradi močnega programa vpisuje v zemljevide 
zanimivih mednarodnih centrov, ki se ukvarjajo 
s sodobno raziskovalno umetnostjo, znanostjo 
in najnaprednejšimi tehnologijami.
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skih demonstracij iz leta 1968. Je 
prvi elektronski medij na območju 
nekdanje Jugoslavije, ki je delo-
val izven sistema Jugoslovanske 
radiotelevizije, in hkrati najstarejši 
nenehno delujoči študentski in 
skupnostni radio v Evropi. Danes 
je RŠ ena najstarejših in največjih 
evropskih urbanih nekomercialnih 
radijskih postaj. RŠ ima pravni status 
zavoda, katerega ustanoviteljica je 
ŠOU v Ljubljani. 12. aprila leta 2012 
je RŠ od Agencije za pošto in elek-
tronske komunikacije dobil status 
študentskega programa posebnega 
pomena.

Radio Študent (RŠ) je ena najsta-
rejših in največjih evropskih urbanih 
nekomercialnih radijskih postaj, ki 
oddaja študentski nekomercialni 
radijski program. Poleg ustvarja-
nja in oddajanja izobraževalnega, 
umetniškega, informativnega in 
glasbenega programa je enako 
pomembna tudi njegova vzgojno-
-izobraževalna vloga. RŠ vzgaja in 
izobražuje mlade za novinarska in 
druga dela na radijski postaji, hkrati 
pa s posvečanjem zahtevnejšim in 
zapostavljenim temam izobražuje 
poslušalstvo. RŠ je ustanovila Zveza 
skupnosti študentov Slovenije 9. 
maja leta 1969. RŠ je nastal kot 
neposredna posledica študent-

Radio Študent

Zavod ŠOU šport organizira športno-izobraževalne tečaje in usposabljanja, 
študentska ligaška tekmovanja in prvenstva ter različne množične prireditve 
športnega značaja. ŠOU šport študentom in dijakom ponuja različne vrste 
rekreacije po ugodnih cenah. Poslanstvo ŠOU športa je opravljati naloge in 
dejavnosti, usmerjene v razvoj študentskega športa s sprejemanjem, organi-
ziranjem in izvajanjem obštudijskih programov za študente s področja športa, 
z zagotavljanjem pogojev za delovanje in razvoj študentskih športnih društev 
in njihovih zvez, s spodbujanjem sodelovanja vseh subjektov, ki delujejo na 
področju športa študentov lokalno in nacionalno, z nenehnim spremljanjem 
trga športnih storitev, s spremljanjem želja in potreb študentov ter evalva-
cijo programov, s spremljanjem predpisov s področja študentskega športa, 
s spodbujanjem in zagotavljanjem sodelovanja študentov pri pripravi in 
sprejemanju le-teh na lokalni in državni ravni ter z nenehnim spodbujanjem 
pozitivnega odnosa do gibanja in zdravega načina življenja nasploh.

Zavod ŠOU Šport
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Zavod Študentska svetovalnica je bil 
kot neprofitna organizacija ustanovljen 
novembra 2009 z namenom pomagati 
mladim in širši družbeni skupnosti pri reše-
vanju pravnih in socialnih vprašanj.  Nudijo 
odgovore na pravna vprašanja o njihovih 
pravicah, svetujejo in jih, v kolikor je to 
potrebno, usmerjajo na prave naslove. 
Njihovo brezplačno pravno svetovanje se 
nanaša predvsem na pravice študentov, 
socialno varnost, štipendiranje, bivanje 
ter delo in dohodnino. Do oseb, ki se 
obrnejo nanje, pristopajo individualno 
in celostno. Svetovanje obsega osebno 
posvetovanje v njihovih prostorih, prek 
e-pošte ali telefona. Uporabnike o nji-
hovih pravicah in novostih na področju 
zakonodaje obveščajo tudi prek spletne 
strani www.svetovalnica.com, kjer lahko 
najdejo tudi odgovore na pogosta vpra-
šanja. Aktivni so tudi na drugih socialnih 
omrežjih, kot sta Facebook in Instagram 
(@studentskasvetovalnica, #pamet-
nivprasajo), kar jim pomaga pri kar se 
da ažurnem obveščanju in osveščanju 
uporabnikov. Vsak mesec organizirajo 
tudi brezplačna predavanja, vsebinsko 
vezana na področja svetovanja.

Zavod
študentska svetovalnica
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Predsedstvo

Resor za socialo
in zdravstvo

RESORJI

Administracija predsedstva 
skrbi za nemoten potek vseh 
administrativnih postopkov, za 
katere je odgovoren predse-
dnik ŠOU v Ljubljani. Na dnevni 
ravni je njihova naloga pre-
gledovanje vseh naročilnic, 
poročil in računov, ki spadajo 
pod postavko administracije 
predsedstva. Za svetovanje 
so na voljo vsem sodelavcem, 
pomočnikom in svetovalcem 
vseh resorjev ŠOU v Ljubljani 
za kakršna koli vprašanja v 
povezavi z izvedbo admini-
strativnih del. Glavnina dela 
administracije predsedstva 
je namenjena prenovi aktov 

V času uradnih ur sodelavci 
administracije nudijo pomoč 
različnim ŠOVZ, študentskim 
poslancem in stalnim dejav-
nostim. Prav tako izvajajo šte-
vilne pogovore z naključnimi 
študenti, ki se nanje obrnejo 
s specifičnimi vprašanji. Člani 
administracije predsedstva 
študentom vedno pomagajo 
z nasveti ali pa jih preusmerijo 
na relevantno institucijo, kot 
je denimo Zavod Študentska 
svetovalnica.

ŠOU v Ljubljani, v katero so 
bili vključeni tako številni so-
delavci predsedstva kot tudi 
predsednik ŠOU v Ljubljani. 
Med njihove dolžnosti spada 
tudi priprava proračuna, glede 
katerega se predsednik ŠOU 
v Ljubljani posvetuje z vsemi 
relevantnimi internimi delež-
niki, med drugim tudi z vodji 
resorjev, direktorji zavodov, 
vodji stalnih dejavnosti ter 
ostalimi relevantnimi društvi 
in deležniki družine ŠOU. 
Tako kot pri aktih, se tudi pri 
proračunu predsednik ŠOU v 
Ljubljani zavzema za celosten, 
vključevalen in pošten proces. 

Poslanstvo Resorja za socialo 
in zdravstvo je, da širšo javnost 
obvešča o razvojih v politični 
sferi, ki na kakršen koli način 
vplivajo na področje študent-
ske problematike, in skrbi za 
višjo kakovost in razumevanje 
zdravstvenih potreb študentov. 
S širokim naborom kakovo-
stnih dogodkov, ki zadevajo 
socialni položaj študentov, 
stremijo k informiranju štu-
dentske javnosti o bivanjski 
in štipendijski problematiki, 
področju subvencioniranega 

lepo kožo?, Sem ŠOU šetat, 
Častim 1⁄2 litra v Ljubljani, Fi-
zično zdravje, Kakšna je tvoja 
teorija? ter Detox in kolagen 
– oglaševanje VS dejstva.
V danem času so se tudi aktiv-
no pripravljali na Mesec sociale 
in zdravstva, kjer so se tudi 
letos odločili za izvedbo pro-
jektov po tednih. Potekali so 
dogodki, kot so Krvodajalska 
akcija, Fizično zdravje, Okrogla 
miza o prehodu študentov na 
trg delovne sile, Kritični brunch, 
Evolucija, Obisk živalskega 
vrta, Obisk jedrske elektrarne 
in False marketing.

prevoza in študentske prehra-
ne. Njihova naloga je, da se v 
imenu vseh študentov zavze-
majo za spremembe, katerih 
posledice bodo v neposreden 
dobrobit tistih, za katere se 
borijo.

Resor za socialo in zdravstvo 
je v letošnjem letu organiziral 
dogodke, kot so Psihoterapev-
tski pogled in izkušnje s situa-
cijo epidemije, Spregovorimo 
o endometriozi, Nega kože – 
kako poskrbeti za zdravo in 
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Sem ŠOU Šetat je dogodek, ki je potekal 
vsako sredo od aprila dalje v popoldanskih 
urah. Udeleženci dogodka so se zbrali na 
parkirišču pod Šmarno goro in se od tam 
odpravili na vrh hriba. Dogodek je spodbu-
jal zdrav način življenja, preživljanje časa 
v naravi in nenazadnje tudi vzpostavljanje 
novih prijateljstev. Dogodka se je vsako 
sredo udeležilo približno 25 udeležencev.

Letos mineva 15. obletnica, odkar je Evrop-
ska unija na pobudo italijanskih aktivistk z 
endometriozo bolezen razglasila za socialno 
bolezen, saj ta vpliva na fizično, psihično 
in socialno življenje žensk ter je v Evropi 
najpogostejši vzrok za izostanek od dela 
in iz šole. Z namenom obeležitve tega do-
godka je Društvo Endozavest s partnerskimi 
organizacijami organiziralo serijo dogodkov 
pod skupnim imenom Endomarec 2022. Na 
predavanju, namenjenem študentkam in štu-
dentom medicine ter vsem zainteresiranim, 
so sodelovale doktorske študentke Univerze 

Spregovorimo o
endometriozi                                                                

Sem ŠOU šetat                                                                 

v Oxfordu: Ana Kisovar, dr. med., Magda Marečková, BSc (Hons), MSc, Danielle Perro, BMSc 
(Hons). Spregovorile so o tem, kaj se trenutno dogaja na področju raziskovanja endometrioze, 
zakaj je pomembno, da mlade medicinke in medicinci dobro poznajo bolezen, ter jim predstavile 
potencialne karierne priložnosti na področju ženskega in reproduktivnega zdravja. Dogodka 
se je udeležilo več kot 150 študentk in študentov.
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Resor za študijsko proble-
matiko s svojim vsebinskim in 
raziskovalnim delom prispeva 
k razvoju visokošolskega sis-
tema na Univerzi v Ljubljani 
in v celotnem slovenskem 
prostoru. Aktivno sodeluje 
pri oblikovanju temeljnih do-
kumentov Univerze v Ljubljani 
ter si prizadeva za ohranitev 
in krepitev pravic študentov. 
Delo resorja je tesno povezano 
z delom Študentskega sveta 
Univerze v Ljubljani.
Poslanstvo resorja je stremeti 
h kakovosti visokošolskega 
sistema in kvalitetnejši imple-
mentaciji bolonjskega sistema. 
Resor tako spremlja kakovost 
implementacije in izvedbe bo-
lonjskega sistema že od same-
ga začetka, in sicer z izvedbo 

V letošnjem letu je Resor za 
študijsko problematiko prip-
ravil več različnih dogodkov in 
delavnic, med drugim delav-
nico Čuječnost, delavnico Ob-
vladovanja stresa, Raziskavo 
o problematikah študentov s 
posebnimi potrebami, podcast 
TalkŠOU, Okroglo mizo One 
health – Eno zdravje, delav-
nico Upravljanja s časom ter 
delavnico Prijazno in iskreno, 
do sebe in drugih. Resor je po-
magal tudi pri pripravi vsebine 
za Marihuana marš 2022.

raziskav ter z organiziranjem 
raznih javnih dogodkov. Ekipa 
spremlja delo in opozarja na 
pomanjkljivosti pri aktualnih 
politikah Vlade Republike 
Slovenije ter Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport. 
V sodelovanju z vodstvom 
resornega ministrstva, Štu-
dentsko organizacijo Slovenije 
(ŠOS), Nacionalno agencijo za 
kakovost v visokem šolstvu, 
Zavodom Republike Slovenije 
za zaposlovanje, Rektorsko 
konferenco, Direktoratom za 
visoko šolstvo, organizacijo 
CMEPIUS ter ostalimi štu-
dentskimi organizacijami in 
društvi išče skupne rešitve za 
kakovostnejše visoko šolstvo 
v Sloveniji.

Čuječnost je človeška spo-
sobnost biti polno prisoten 
v sedanjem trenutku – brez 
presojanja. Na uro in pol 
dolgi delavnici so se udele-
ženci pogovarjali o samem 

diplomirana psihologa Karin 
Šket in Erik Babič. Dogodek je 
potekal prek spletne platforme 
Zoom, pritegnil pa je več kot 
40 udeležencev. 

konceptu čuječnosti in ob 
tem preizkusili nekaj vaj. De-
lavnico je organiziral Resor 
za študijsko problematiko 
v sodelovanju z zavodom 
Empatiko, izvajala pa sta jo 

Delavnica Čuječnost

RESOR ZA ŠTUDIJSKO PROBLEMATIKO
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Eden od pomembnejših dogodkov letošnjega 
leta je bila Parada Ljubljanskih maturantov, ki 
je nastala v sodelovanju z Dijaško skupnostjo 
Ljubljana. Prvič v zgodovini je bila parada 
za vse udeležence popolnoma brezplačna, 
dogodka, ki je potekal 20. maja 2022 na 
Kongresnem trgu, pa se je udeležilo okoli 
3000 maturantk in maturantov. Dogodek 
sta povezovala stand-up komika Gašper 

Resor za študijsko problematiko je v sodelovanju 
z zavodom Empatiko organiziral delavnico o upo-
rabnem znanju obvladovanja stresa, namenjeno 
študentom, ki so dnevno podvrženi različnim 
stresorjem. Na delavnici so udeleženci lahko 
bolje spoznali stresni odziv in z dokazi podprte 
načine, kako se s stresom soočati. Delavnica 
je bila izkustvene narave, kar pomeni, da ni šlo 
le za predavanje, ampak so udeleženci teorije 
preizkusili na lastni koži. Dogodek je potekal 
prek spletne platforme Zoom, udeležilo pa se 
ga je več kot 50 študentov. 

Delavnica
Obvladovanje
stresa

Parada ljubljanskih maturantov

Bergant in Žan Papič, plesni del je vodila 
Janja Pušl, za dobro vzdušje pa je skrbel 
DJ. Pred 12. uro je potekalo radijsko javljanje 
iz različnih evropskih mest, točno opoldne 
pa so maturantje po Evropi skupaj zaple-
sali četvorko in se tako poslovili od svojih 
srednješolskih let.
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RESOR ZA ŠOVZ
Resor za študentske organi-
zacije visokošolskih zavodov 
(ŠOVZ) vzpostavlja mrežo 
študentskih organizacij visoko-
šolskih zavodov ter zagotavlja 
finančno in organizacijsko 
pomoč pri njihovem delovanju. 
Resor za ŠOVZ študentskim 
organizacijam na visokošolskih 
zavodih namenja in razporeja 
sredstva za organiziranje in 
izvajanje najrazličnejših pro-
gramov interesnih dejavnosti 
študentov.

Na vsaki fakulteti, akademiji, 
oz. višji ali visoki šoli Univerze 
v Ljubljani ter na nekaterih 
samostojnih visokošolskih 
zavodih deluje ŠOVZ. ŠOVZ 
organizirajo in izvajajo pro-

dveh let. ŠOVZ vodi in predsta-
vlja predsednik, ki je izvoljen s 
strani posameznega upravne-
ga odbora ŠOVZ. Letošnje leto 
je na Resorju za ŠOVZ minilo 
predvsem v znamenju potrje-
vanja zapisnikov sej in odprtja 
projektov. Izdajali so naročil-
nice v projektnem vodenju ter 
usklajevali račune v programu 
ShakeSpeare. Razporejali so 
sredstva za organiziranje pro-
jektov na različnih interesnih 
področjih. Skozi svoje delova-
nje so zagotavljali nemoteno 
delovanje ŠOVZ, pripravili pa 
so tudi uredbo za ŠOVZ za 
leto 2022.

grame interesnih dejavnosti 
študentov na področju kulture, 
športa, obštudijskega izobra-
ževanja, mednarodnega sode-
lovanja, mladinskega turizma, 
založništva in informiranja. Ti 
programi so seveda namenjeni 
študentom, ki se lahko tako 
udeležujejo najrazličnejših 
ekskurzij, tečajev, predavanj, 
rekreativnih dejavnosti in 
zabav ter drugih dogodkov in 
aktivnosti, ki jih organizirajo 
ŠOVZ.

Delovanje posameznega 
ŠOVZ usmerja upravni odbor. 
Člani upravnega odbora ŠOVZ 
so na študentskih volitvah na 
posameznem visokošolskem 
zavodu izvoljeni za obdobje 

ŠOU v Ljubljani skrbi za tuje 
študente prek svojega Resorja 
za mednarodno sodelovanje 
oz. t. i. Mednarodne pisarne 
(International office) ŠOU v 
Ljubljani. Mednarodna pisarna 
tujim študentom pomaga pri 
urejanju študentske prehrane, 
LPP Urbane, izdeluje študentske 
izkaznice in skrbi za družabno 
življenje študentov na izmenjavi. 
Prek svoje posredovalnice sob 
jim pomaga tudi pri iskanju 
nastanitve v času njihovega 
študija v Ljubljani. Predvsem 

tistim slovenskim študentom, ki 
so se ravno vrnili z izmenjave 
nazaj v Slovenijo, saj je vklju-
čevanje v svoje ustaljeno živ-
ljenje zanje marsikdaj naporno. 
Prav ti študentje se mnogokrat 
vključijo tudi v samo delovanje 
ESN Ljubljana, saj vedo, kaj so 
najbolj pogrešali v času svoje 
mednarodne izmenjave, in 
tako pomagajo tistim, ki to 
potrebujejo.

pa je naloga Mednarodne pi-
sarne pomoč pri integraciji tujih 
študentov v slovensko okolje, 
pri čemer poskuša izpolnjevati 
želje študentov in promovirati 
mednarodno mobilnost.

V sklopu mednarodne pisarne 
deluje tudi ESN (Erasmus Stu-
dent Network) Ljubljana, čigar 
dejavnosti so raznolike, pred-
vsem pa so dobra popotnica 
za nadaljnji študij in kariero. 
ESN Ljubljana aktivno sodeluje 
z Erasmus študenti ter pomaga 

RESOR ZA
MEDNARODNO SODELOVANJE
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Aprila so se odpravili na naš drugi tradicio-
nalni večdnevni izlet, kjer so obiskali bližnjo 
Bosno in Hercegovino. Tekom vikenda so 
si ogledali Sarajevo, Mostar in Banjo Luko, 
spoznavali različne kulture, si ogledovali 
znamenitosti in okušali tamkajšnje lokalne 
dobrote. Balkan Tripa se je udeležilo več 
kot 220 študentov.

Marca so odkrivali tri evropske prestolnice, in 
sicer Dunaj, Bratislavo in za zaključek še Bu-
dimpešto. 3 Days 3 Capitals Trip je eden izmed 
njihovih tradicionalnih večdnevnih izletov, ki 
vedno znova navduši ogromno število tujih 
študentov z lepoto srednjeevropskih prestolnic, 
ki si jih ogledajo v spremstvu turističnih vodnikov. 
Tekom vikenda preizkusijo tudi lokalne dobrote 
in se odpravijo na skupno zabavo v Bratislavi 
in Budimpešti ter se povežejo s tamkajšnjimi 
tujimi študenti na izmenjavi. Izlet v tri prestolnice 
je bil letos zelo uspešen, saj je pritegnil več kot 
150 udeležencev.

Balkan Trip

3 Days 3
Capitals Trip

V letošnjem letu je Resor za mednarodno sodelovanje organiziral sledeče dogodke: Obve-
stilnik, Recepcija, Welcome to Ljubljana Beerpong tournament, 3 Days 3 Capitals Trip, Trip to 
Verona, Trip to Plitvice Lakes, All you can drink Erasmus Party, Trip to Rogla, Trip to Venice, 
Balkan Trip, Unusual Ljubljanica Boat Cruise, Hello spring Beerpong tournament, Trip to 
Bavaria, Trip to Gardaland, Student sport days.
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RESOR ZA OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI
Resor za obštudijske dejav-
nosti deluje na športnem, 
kulturnem in zabavnem po-
dročju. Namen resorja je zajeti 
čim večje število študentov in 
zanje organizirati raznovrstne 
dogodke s področja obštudij-
skega udejstvovanja. S tem 
želijo doseči, da bi se študentje 
družili tudi izven študijskih 
klopi.

Poleg študija, ki študentom 
vsekakor predstavlja prioriteto, 
so sestavni deli študentske-
ga življenja tudi obštudij-
ske dejavnosti in dogodki, 

izlete, dodatna izobraževanja, 
kulturo in šport.

V letošnjem letu je Resor za 
obštudijske dejavnosti orga-
niziral dogodke na različnih 
področjih, med drugim tudi 
Mesec kulture, Vseštudentsko 
prvenstvo v hitropoteznem 
šahu, Izlet v Beograd s ŠOU, 
izobraževalna predavanja, 
Razdrobljeno potovanje, 
Študentski zdrav zajtrk, Izlet 
v Gardaland s ŠOU, Vseštu-
dentski WOOP! bowling, Fi-
nale Lige prvakov in Dneve 
študentskega športa. 

s katerimi lahko obogatijo 
precej naporno študentsko 
življenje. Študentom je treba 
ponuditi in omogočiti doda-
tna izobraževanja, različne 
športne aktivnosti, zabavne 
in kulturne dogodke ter jih s 
tem motivirati za še bolj us-
pešen študij. Z druženji na teh 
dogodkih pa poleg sprostitve 
poskrbijo tudi za krepitev in 
razširitev posameznikovega 
družbenega omrežja, ki je še 
kako pomembno na nadaljnji 
življenjski poti.

Segmenti delovanja obsegajo 

Mesec kulture je tudi tokrat 
tradicionalno potekal v me-
secu marcu in se zaključil ob 
zaključku Salsa tečaja 27. apri-
la. Letošnji mesec kulture so 
pričeli s priljubljeno slikarsko 
delavnico ArtyParty, vse sku-
paj nadaljevali z Vinsko cesto 
na Študentskem kampusu, ter 
zaključili s Salsa tečajem, ki je 
potekal v sklopu osmih srečanj. 
Sledilo je zelo priljubljeno Med-
fakultetno impro prvenstvo, ki 
je tokrat potekalo v obliki dveh 
polfinalnih večerov, prvenstvo 
pa so zaključili s slovesnim 

in muzejev, kjer so skupaj z 
ljubljanskimi kulturnimi usta-
novami študentom omogočili 
brezplačen obisk. Skozi celoten 
marec so za študente pripravili 
vrsto nagradnih iger, kjer so 
udeleženci prejeli brezplačne 
vstopnice za ogled različnih 
predstav. Za zaključek so na 
Študentskem kampusu pripra-
vili Kulturni večer z Gašperjem 
Bergantom in udeležence na 
koncu presenetili z pogostitvijo.

finalom, kjer sta letos slavila 
študenta Pravne fakultete. 
V sklopu meseca kulture je 
potekal tudi dogodek Viski 
potovanje, kjer so študenti 
lahko spoznali zgodovino in 
potek pridelave te pijače, prav 
tako pa so za njih pripravili 
degustacijo. Da bi izpostavili 
pomembnost komunikacije 
med študenti, so pripravili 
poučno predavanje o Kul-
turi nastopanja. Eden izmed 
najbolj priljubljenih sklopov 
dogodkov pa je bil tudi letos 
Teden odprtih vrat galerij 

Mesec kulture
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V letošnjem letu so se odločili, da proti koncu 
poletnega izpitnega obdobja v sklopu Tedna 
študentskega športa pripravijo Dneve štu-
dentskega športa. Pripravili so tekmovanja v 
različnih panogah, kot so Mali nogomet – futsal, 
Karting v Areni WOOP, Odbojka mešanih trojic, 
Orientacija, Mali nogomet 3x3, Košarka 3x3, 
Hitropotezni šah, Namizni nogomet ter Pikado.

Dnevi študentskega športa so v treh dneh v 
vseh naštetih panogah privabili več kot 50 ekip 
in skupno čez 300 športnih udeležencev, ki so 
zastopali barve svojih fakultet članic. Poleg 
tega so bili na dogodkih prisotni tudi zunanji 
udeleženci, ki so celotno dogajanje popestrili in 
ustvarili dobro tekmovalno vzdušje. V primerjavi 
z lanskim letom so dogodek še nadgradili in 
ga raztegnili na tri dni. Vsi najboljše uvrščeni 
so prejeli lepe in praktične nagrade, medalje in 
pokale, hkrati pa so poskrbeli tudi za prigrizke 
in osvežilno pijačo na vseh tekmovanjih.

Dnevi študentskega športa
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ŠTUDENTSKA
ORGANIZACIJA
UNIVERZE V MARIBORU

Študentska organizacija Univerze v Mariboru (ŠOUM) je stanovska 
skupnost študentov mariborske univerze. Temeljna dejavnost ŠOUM 
je izvajanje študentskih interesnih in obštudijskih dejavnosti za štu-
dente Univerze v Mariboru. V sklopu delovnih odborov, ki delujejo 
v okviru ŠOS, ŠOUM soustvarja študentsko politiko na področju 
izobraževanja, socialnega in ekonomskega položaja študentov ter 
mednarodnega sodelovanja. Zagotavlja izvajanje interesnih dejav-
nosti študentov z izvajanjem lastne dejavnosti ter s sofinanciranjem 
interesnih dejavnosti študentov.
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ŠTUDENTSKA DELOVNA 
BRIGADA
Gre za največji prostovoljni 
projekt ŠOUM. Približno 50 
študentov vsako leto krajanom 
demografsko ogroženih krajev 
pomaga pri obnovi turističnih 
in zgodovinskih objektov, 
javne infrastrukture (šole, kra-
jevni domovi …) ter pri ureditvi 
zgodovinsko pomembnih poti, 
da bi tako oživili naravne in že 
pozabljene znamenitosti teh 
krajev. Študentje želijo na ta 
način s svojim prostovoljnim 
delom pomagati in tako prevzeti 
vsaj del odgovornosti pri skrbi 
za okolje omenjenega področja. 
Prva Študentska delovna bri-
gada se je izvedla leta 1999, 
ko so študentje prostovoljci 
pomagali sanirati posledice 

IZVEDLI PA SO ŠE VELIKO 
DRUGIH PROJEKTOV, med 
drugim tudi Študentsko 
krvodajalsko akcijo, Pomoč 
študentom invalidom, Pomoč 
starejšim in invalidnim obča-
nom Mestne občine Maribor, 
Vzpostavimo stik (vključitev 
študentov v družbeno okolje 
po koronskem premoru), 
Predavanja o motnjah hra-
njena, Usposabljanje za delo 
z motorno žago (za potrebe 
Študentske delovne brigade), 
Dobrodelne dogodke (sreče-
lov, peka palačink, dobrodelni 
koncert …), Okoljevarstvo ter 
Božiček za otroke študentskih 
družin.

velikega potresa v Bovcu, od 
tedaj pa so na pomoč priskočili 
že v 23 občinah.

PSIHOLOŠKA
SVETOVALNICA
Psihološko svetovanje je na-
menjeno študentom in mladim, 
ki se soočajo z anksioznostjo, 
stresnimi situacijami, težavami 
in konflikti. Študente opremljajo 
z veščinami, s pomočjo katerih 
lahko sami rešujejo stresne 
situacije, omenjena znanja 
pa uporabljajo skozi življenje. 
Poskrbeti želijo predvsem za 
duševno zdravje študentov, saj 
so se stiske v času epidemije 
Covida-19 občutno povečale. 
Vsako leto se v povprečju izve-
de več kot 230 svetovalnih ur.

Pod organizacijske enote pa spadajo 
• Študentska organizacija Fakultete za organizacijske vede, 
• Medijski center ŠOUM, 
• Skupnost evropskih študentov tehnike BEST in 
• Dijaška skupnost Maribor.

Omenjeni oddelki in organizacijske enote ŠOUM izvajajo
raznovrstne projekte, ki so v nadaljevanju opisani po področjih.

Oddelek za socialna in zdravstvena vprašanja ŠOUM vodi študentsko politiko in izvaja projekte 
na področju socialnih in zdravstvenih vprašanj ter skrbi za razvoj študentske solidarnosti. 
Aktivnosti oddelka so usmerjene predvsem na področje zaposlovanja mladih, štipendijske 
politike, študentskega dela, študentskega bivanja, študentske subvencionirane prehrane, 
zdravja in zdravstvenega zavarovanja študentov, družbene solidarnosti in odgovornosti ter 
na področje študentskih družin.

IZVAJANJE 
LASTNE
DEJAVNOSTI
Oddelki Oddelek za socialna in 

zdravstvena vprašanja

Dejavnost Študentske organizacije Univerze v Mariboru izvajajo tako njeni oddelki kot tudi 
njene organizacijske enote. Oddelki, ki delujejo pod okriljem ŠOUM, so:
• Oddelek za socialna in zdravstvena vprašanja, 
• Oddelek za univerzitetno politiko in izobraževanje, 
• Oddelek za mednarodno sodelovanje in 
• Oddelek za interesne dejavnosti študentov.
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Oddelek za univerzitetno politiko in izobraževanje ŠOUM skrbi za razvijanje 
študentske politike na področju visokošolskih vprašanj, za spoštovanje 
študentskih pravic znotraj Univerze v Mariboru, za kakovost študijskega 
procesa in tutorstva ter za izvajanje programov neformalnega izobraževanja, 
katerega ponudnik je ŠOUM.

100 študentov tutorjev na 
devetih fakultetah Univerze 
v Mariboru.

ŠTUDENTSKA
KONFERENCA
V sodobnem času je treba 
za uspešno kariero narediti 
nekoliko več in s tem stopiti 
iz povprečja. To je jasno tudi 
ekipi ŠOUM, ki je leta 2018 
organizirala prvo celodnevno 
študentsko konferenco Sodob-
ni trg dela in mi na njem. S 
konferenco študentom ponu-
jajo pridobivanje neformalnih 
znanj, ki so v času, v katerem 
živimo in v katere prihajamo, 
vedno bolj pomemba. Osre-
dnje teme konference so bile 

TUTORSTVO
ŠOUM skuša s tem projek-
tom izboljšati prehodnost 
študentov iz prvega v drugi 
letnik. Tutorstvo želi uveljaviti 
kot strokovno oporo v času 
študija in ga zasnovati na 
temelju manjših skupin pod 
vodstvom tutorja študenta. 
Njegova naloga je motivira-
nje študentov prvih letnikov 
za uspešen študij, nadalje 
seznanjanje s težavami, ki 
nastajajo v času študija, ter 
s pričakovanji profesorjev 
in samimi dolžnostmi, ki jih 
ima študent. Menijo, da bi bil 
na ta način študent prvega 
letnika uspešnejši. V okviru 
Tutorstva ŠOUM deluje okoli 

Oddelek za univerzitetno politiko in izobraževanje

naravnane k razvoju različnih 
tehnologij ter grajenju oseb-
nosti in kompetenc na različnih 
področjih.

IZVEDLI PA SO ŠE NEKAJ 
DRUGIH PROJEKTOV, NPR. 
Čas je za knjigo (bralni kro-
žek), spletno stran TutorŠOUM, 
Informativne dneve, Delavnico 
LinkedIn, Tutorske igre, Trivia 
večere skozi celotno študijsko 
leto, Jezikovne tečaje, Glasbe-
no-literarni večer z Univerzi-
tetno knjižnico Maribor, Kako 
se naučiti učiti (priprava na 
izpitno obdobje) in druge.
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Oddelek za mednarodno sodelovanje predstavlja vez med ŠOUM in tujimi študentskimi 
organizacijami, skrbi za aktualne informacije iz tujine ter približuje univerzitetno mesto Maribor 
tujim študentom, ki se odločijo za študij tam. Aktivnosti oddelka so usmerjene predvsem 
v mednarodno primerjanje visokega šolstva, mednarodno informiranje in izobraževanje, 
sodelovanje z mednarodnimi, nacionalnimi in zamejskimi organizacijami študentov ter podpori 
ostalim oddelkom ŠOUM pri zbiranju informacij in stališč s strani tujih študentskih organizacij 
in združenj za uspešno reševanje tekoče problematike.

SCIM (STUDENT
CONFERENCE IN MARIBOR)
SCIM je največji mednarodni 
projekt ŠOUM, ki se ga vsako 
leto udeležuje okrog 50 štu-
dentov iz različnih držav. 
SCIM spada med 8 največjih 
študentskih festivalov v Evropi, 
ki so združeni v mednarodno 
zvezo študentskih konferenc 
z imenom SORCE (Students 

Organizing Conventions Eve-
rywhere). Konferenca SCIM je 
ime Študentske organizacije 
Univerze v Mariboru ponesla 
po vsej Evropi, kjer je znana 
kot študentska organizacija z 
velikim potencialom in skrbjo 

na spletnem portalu pa štu-
dentje delijo tudi nasvete iz 
svojih izkušenj v tujini.

IZVEDLI SO TUDI DRUGE 
PROJEKTE, ki so bili namenjeni 
študentom na študijskih izme-
njavah (Mednarodna večerja, 
Tečaj prve pomoči, Internati-
onal cookbook, …), Skupščino 
mednarodnih društev, Kako v 
tujino, S kuhinjo okoli sveta, 
Večdnevne ekskurzije v tujino, 
Predbožični izlet in Tematske 
večere.

za študente, zaradi perečih štu-
dentskih tem, obravnavanih na 
konferenci SCIM, pa tudi kot 
enakovreden partner vladnim 
institucijam pri reševanju štu-
dentske problematike.

ŠMIC – ŠTUDENTSKI
MEDNARODNI 
INFORMACIJSKI CENTER
Gre za spletni portal, ki zdru-
žuje vse ključne informacije 
za študente, ki razmišljajo o 
nabiranju izkušenj v tujini v 
času študija. Projekt prav tako 
združuje tudi vsa aktivna med-
narodna društva študentov na 
območju Univerze v Mariboru, 

Oddelek za mednarodno sodelovanje
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ŠOUROCK
ŠOUROCK je izbor za najboljšo 
študentsko/dijaško rock sku-
pino. Na razpis se lahko vsako 
leto prijavijo mlade glasbene 
skupine iz vse Slovenije. Na treh 
predizborih se razglasijo zma-
govalne skupine, ki se nato še 
enkrat predstavijo na finalnem 
večeru. Zmagovalna skupina, 
ki jo izbere strokovna komisija, 
prejme finančno nagrado, prav 
tako pa nastop na nekaterih 
prireditvah, kot so Lampiončki, 
Festival Lent in Castle Festival.

IZVEDLI SO TUDI NEKAJ DRU-
GIH PROJEKTOV, med drugim 
Četrtkove večere kulture in Ko-
mične četrtke, Literarni natečaj 
za kratko študentsko zgodbo, 
Študentske koncerte, Študent-
sko Martinovanje, Kostanjev 
žar in Brucovanje.

LAMPIONČKI
Spomladi vsako leto se odvijajo 
že tradicionalni Lampiončki, ki 
veljajo za simbol tradicionalnih 
študentskih iger. Lampiončki 
so že desetletja stalnica, na-
menjena športu in druženju 
študentov Univerze v Mariboru, 
in so prerasli v edini pravi štu-
dentski praznik, ki vsakoletno 
združuje množice študentov, 
po 40 izvedbah pa so postali 
tudi ena najbolj tradicionalnih 
množičnih prireditev v Sloveniji.

Oddelek za interesne dejavnosti študentov z izvajanjem projektov zabavne, promocijske, 
kulturne in družabne narave skrbi za kvalitetno in pestro preživljanje prostega časa 
študentov. Oddelek se tudi celostno vključuje v celotno dogajanje Skupine ŠOUM in skrbi 
za pester študentski vsakdanjik.

Oddelek za interesne dejavnosti 
študentov
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DOSTOP.SI – NAJVEČJI INTERAKTIVNI PORTAL ZA MLADE
V okviru Medijskega centra deluje spletni portal za mlade – www.dostop.
si, ki je začel delovati leta 2008. Ekipo, ki ustvarja  vsebino spletne strani, 
sestavljajo mladi študentje uredniki, novinarji, fotografi in snemalci. 
Dostop.si predstavlja vsebine iz študentskega vsakdana in pomem-
bne informacije s področij, ki mlade zanimajo. Portal uporabnikom na 
enem mestu ponuja celovito rešitev pridobivanja informacij o prostem 
času, študentskem bivanju, izobraževanju, zaposlovanju, študentski 
prehrani, športu in kulturi, ob tem pa svojim uporabnikom nudi tudi 
možnost druženja, saj je oblikovan kot spletna skupnost, kjer uporabniki 
soustvarjajo vsebino portala.

BEST (Board of European Students 
of Technology) je mednarodna or-
ganizacija študentov tehnologije in 
naravoslovja. Ustanovljen je bil marca 
leta 1989 v Berlinu kot odgovor na po-
trebo po združenju, ki bi promoviralo 
komunikacijo, sodelovanje in izmenjavo 
študentov tehnologije po vsej Evropi, 
od takrat pa je BEST hitro rasel tako 
po številu članov kot tudi po številu 
projektov.
 

BEST Maribor je del mednarodne or-
ganizacije BEST, ki deluje na področju 
študentskega prostovoljstva in študentom 
omogoča mednarodno udejstvovanje na 
mnogih dogodkih po vsej Evropi. Pripravlja 
mednarodne in domače projekte z namenom izobraževanja, druženja in spoznavanja novih kultur 
ter sklepanja novih poznanstev.

EBEC MARIBOR
EBEC je tradicionalno tekmovanje, ki ga v BEST organizira večina lokalnih skupin po vsej 
Evropi. Je dogodek, namenjen predvsem študentom tehniških fakultet. Dogodek je razdeljen 
v dve kategoriji; skupinsko načrtovanje oz. “Team design” in študijo primera oz. “Case study”, 
ki predvidoma poteka v več dneh. Najboljše ekipe zastopajo lokalne organizacije na regijskih 
in evropskih tekmovanjih.

IZVEDLI SO TUDI DRUGE PROJEKTE, KOT SO NPR. programersko tekmovanje Hackathon, delavnica 
mehkih veščin Headstart, Jesenski tečaj, Delavnica programiranja, BEST Tehnični dnevi in druge.

ORGANIZACIJSKE ENOTE ŠOUM
Medijski center ŠOUM

BEST - Skupnost študentov tehnike in naravoslovja Maribor
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Z usmeritvijo, ki so si jo zastavili, 
zagotavljajo kontinuiran in kako-
vosten razvoj na področju kulture, 
izobraževanja, športa in medna-
rodnega sodelovanja ter drugih 
področij interesnega delovanja 
študentov in mladih. Organizirajo 
številne projekte, ki jih študentje že 
zelo dobro poznajo, med drugim 
tudi izobraževalno predavanje Lin-
kedIn, Eko kotiček, Zajtrk s tutorji, 
Zdrave dneve, Delavnico digitalnega 
marketinga, Svetovni dan boja proti 
AIDS-u, Brucovanje, Jezikovne tečaje 
in Večer namiznih iger.

S svojim delovanjem je Študentska 
organizacija Fakultete za organi-
zacijske vede Kranj (OE ŠO FOV) 
postavila merila, ki jih je treba poleg 
študija izpolniti za uspešno in celo-
vito izpopolnjevanje. Njihovo delo-
vanje ter aktivnosti so namenjene 
študentom, ki obiskujejo Fakulteto 
za organizacijske vede, in jim s tem, 
kljub dislociranosti od matične 
univerze, omogočajo kakovosten 
obštudijski program.

Dijaška skupnost Maribor, ki jo sestavljajo dijakinje in dijaki srednjih šol 
v Mariboru in okolici, skrbi za kakovostno preživljanje prostega časa 
dijakov. Zanje prirejajo razne projekte, v katerih izpopolnijo svoja znanja. 
Med večje projekte Dijaške skupnosti sodijo Priprava na esej na ma-
turi, Konferenca mariborskih dijakov, Back to school party in Tematska 
predavanja.  

Dijaška skupnost Maribor

Organizacijska enota Študentska organizacija 
Fakultete za organizacijske vede
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Pravno svetovanje za
občane in študente
Zavod PIP nudi brezplačno pravno 
svetovanje za občane in študente, 
v letu 2021 pa so opravili kar 624 
svetovanj.             
Zavod PIP izvaja še projekte, kot so:
• Regionalno stičišče NVO Podrav-
ja – podporno okolje za nevladne 
organizacije (Ministrstvo za javno 
upravo), 
• Informacijska točka Europe 
Direct (Evropska komisija), 
• Mladinski center – Aktivna ma-
riborska mladina (Mestna občina 
Maribor), 
• Active Citizens Fund  – upravlja-
nje sklada (EEA), 
• Evropa na našem pragu (Evrop-
ski parlament) in 
• Mladi evropski demokrati 
(Erasmus +).

ŠOUM skrbi za sofinanciranje programov 
društev, zvez društev, zavodov ter ustanov, 
ki zagotavljajo izvajanje interesnih dejav-
nosti študentov in izpolnjujejo pogoje v 
skladu s Študentskim odlokom o interesnih 
dejavnostih študentov v Mariboru.

Zavod PIP je neprofiten zavod 
zasebnega prava za opravljanje 
dejavnosti s področja pravnega 
svetovanja in pravne pomoči, sve-
tovanja potrošnikom, informiranja 
o Evropski uniji in razvoja nevla-
dnih organizacij, ki ga je ustano-
vila ŠOUM. Značilnosti delovanja 
zavoda pri izvajanju svetovalnih, 
izobraževalnih in raziskovalnih sto-
ritev se odražajo v strokovnosti in 
neodvisnosti. Posebno pozornost 
posveča varovanju človekove 
osebnosti in dostojanstva. Tako je 
skupni imenovalec vseh dejavnosti 
zavoda zagotavljanje pomoči in 
informacij vsem, ki jih potrebujejo. 

SOFINANCIRANJE
INTERESNIH
DEJAVNOSTI
ŠTUDENTOV

ZAVOD PIP – pravo,
informacije, pomoč
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Študentska založba Litera

Zavod za mladinsko popotništvo

Zavod za mladinsko popotništvo je organizacija, ki sta jo 
ustanovili Študentska organizacija univerze v Mariboru in 
Popotniško združenje Slovenije, da bi spodbujali mobilnost 
mladih, mladinsko popotništvo in prostovoljstvo ter vzpostavitev 
kakovostne mreže mladinskih prenočišč s ciljem izboljšanja 
medkulturnega sodelovanja in dialoga ter krepitve vrednote 
miru.

Za študente je zagotovo izjemnega pomena spodbujanje 
mobilnosti mladih, ozaveščanje o pomenu vključevanja v 
mednarodne izobraževalne aktivnosti, spodbujanje k lastni 
vključitvi v katero izmed aktivnosti, spoznavanje različnih kultur 
in nudenje ugodnejših nastanitev za študente in druge mlade, 
predvsem tiste z manj priložnostmi. ZMP za ŠOUM organizira 
in izvaja vse strokovne ekskurzije, ki so namenjene študentom 
Univerze v Mariboru.

Študentska založba Litera je 
bila ustanovljena, da osveži slo-
venski in mednarodni založniški 
prostor z deli kvalitetne do-
mače in prevodne beletristike, 
posebno pozornost pa založba 
namenja mladim avtorjem. Za-
ložba Litera – kot ena izmed 
osrednjih slovenskih založb s 
statusom kulturne organizacije 
v javnem interesu – izda veliko 
knjižnih naslovov s področja 
izvirnega in prevodnega lepo-
slovja. Za ves knjižni program, 
sofinanciran s strani ŠOUM, 
beležijo visok odziv s strani 
bralske, medijske in strokovne 
javnosti. Posamezne knjige so 

bile nagrajene s slovenskimi 
literarnimi nagradami in bele-
žijo veliko odzivov v splošnih 
medijih ter v specializirani 
periodiki za področje lepo-
slovja. Za promocijo branja, 
ki  skrbi za bralno kulturo in 
za zagotavljanje dostopnosti 
sofinanciranega knjižnega 
programa s strani ŠOUM, 
izvajajo veliko javnih priredi-
tev, spletnih dogodkov, prav 
tako so vzpostavili nov spletni 
medij za promocijo leposlovja, 
arslitera.org.
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Univerzitetna športna zveza Maribor organizira 
in izvaja interesne (obštudijske) dejavnosti 
na področju športa že vse od leta 1998. V 
javnosti je bolj prepoznana s sloganom »Zdra-
va Zabava«, ki nekako celovito zaokrožuje 
glavno področje njene dejavnosti. S pomočjo 
športnega udejstvovanja namreč skrbimo za 
svoje zdravje, prav tako pa gre za sproščeno 
druženje s sovrstniki, torej neke vrste zabavo. 
Širok spekter njihovega delovanja sestavlja 
več različnih športnih programov, npr.:
• celoletni programi športne vadbe (študent-
ska rekreacija in tekmovanja) – obsegajo 
večino dvoranskih športov (košarko, odbojko, 
futsal, badminton, namizni tenis, funkcionalne 
treninge, skupinske vadbe in fitnes), 
• uradna športna tekmovanja – kot članica 
Slovenske univerzitetne športne zveze (SUSA) 
skrbi za udeležbo ekip in posameznikov z 
Univerze v Mariboru na uradnih državnih, 
evropskih in svetovnih univerzitetnih prven-
stvih, in
• množične rekreativne športne prireditve 
• ZZ-rolano mesto, 
• Nočni tek na Kalvarijo,
• Run4motion, Maraton aerobike ter športne 
šole in tečaje.

Osnovna lastnost teh programov je njihova atraktivnost in cenovna dostopnost, saj je udeležba 
na večini programov brezplačna. S tem želijo omogočiti čim večjemu številu študentov redno 
športno aktivnost, skrb za zdravje in nenazadnje tudi pridobivanje novih znanj s področja športa.

Svoje poslanstvo ZMP v tesnem sodelova-
nju z ustanoviteljem izvaja predvsem skozi 
programe:
• S spleta v svet, 
• Interaktivna učna ura mobilnosti, 
• Postani prostovoljec, 
• Spletna revija Globetrotter (www.globetrotter.
si), 
• Interaktivne mobilnostne ekskurzije ter 
individualna svetovanja in informiranja ter 
druge aktivnosti, povezane z zagotavljanjem 
nastanitvenih kapacitet v podporo mobilnosti 
mladih.

Skupaj s Popotniškim združenjem Slovenije 
Zavod za mladinsko popotništvo koordinira 
tudi mrežo mladinskih prenočišč v Sloveniji 
in zastopa mednarodno federacijo mladin-
skih prenočišč International Youth Hostel 
Federation (ali skrajšano HI – Hostelling 
International) ter tako opolnomoči hostle, 
ki delujejo trajnostno in kakovostno s cer-
tifikatom HI-Q&S, ki ni priznan le s strani 
Slovenske sheme zelenega turizma, ampak 
tudi s strani organizacije Global Sustainable 
Tourism Council (GSTC).
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Namen Kluba študentskih in di-
jaških družin Maribor (KŠDDM) 
je, da se študentske in dijaške 
družine med seboj čim bolj 
povežejo in si tako pomagajo, 
izmenjajo zanimive izkušnje ter 
informacije, ki so vsakomur v 
pomoč.

KŠDDM trenutno šteje 54 
včlanjenih družin, ki imajo 
od enega do pet otrok. Klub 
skozi vse leto za svoje člane 
organizira različne dogodke, ki 
pa so bili v zadnjem obdobju 
zaradi epidemije izvedeni v 
prilagojenih oblikah – sank-
anje, piknik v mestnem parku, 
drsanje, pohodi, predavanja 
za starše, ogledi lutkovnih in 
gledaliških predstav, pogosta 
druženja in srečanje mamic 
ob materinskem dnevu.

Solidarnostni sklad, Ustanova 
za pomoč mladim

Klub študentskih in
dijaških družin Maribor

Ustanova za pomoč mladim je bila ustanovljena z namenom, da Študent-
ska organizacija Univerze v Mariboru aktivneje pristopi k dodeljevanju 
neposredne pomoči študentom Univerze v Mariboru. Socialno ogroženim 
študentom z dodelitvijo nepovratnih finančnih sredstev pomaga pri različnih 
socialnih težavah, s katerimi se srečujejo v času študija.

V času epidemije so ob rednem dodeljevanju enkratnih socialnih pomoči 
dodelili tudi 200 € nepovratne finančne pomoči študentskim družinam 
in tako pomagali tistim, ki so se znašli v težkem socialnem položaju, še 
posebej v primerih, kjer sta oba starša študenta.

Kulturno umetniško
društvo Študent Maribor

Kulturno umetniško društvo Štu-
dent Maribor je bilo ustanovljeno 
leta 1964. Združuje Akademsko 
folklorno skupino Študent in 
Akademski pevski zbor Maribor. 
Glavna programska usmeritev KUD 
Študent je ples in ljudsko izročilo 
v okviru folklorne dejavnosti ter 
petje v okviru zborovske dejavnosti. 
Svoje delo uspešno predstavljajo 
znotraj in zunaj meja Slovenije, 
obe skupini pa imata status vrhun-
ske skupine. S svojim kvalitetnim 
delom in neutrudljivostjo je KUD 
Študent postal reprezentativno 
društvo Univerze v Mariboru in 
Univerzitetnega mesta Maribor.
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Društvo študentov invalidov 
Slovenije, enota Maribor skrbi 
za izboljšanje študijskih pogojev 
študentov invalidov na Univerzi 
v Mariboru. V programu Služba 
za pomoč študentom invalidom 
nudijo svetovanje, informacije 
in delavnice dijakom s poseb-
nimi potrebami ob prehodu na 
študij ter študentom s posebnimi 
potrebami pri urejanju statusa, 
prilagoditev in drugih zadev, 
pripravljajo pa tudi publikaci-
je, analize in izobraževanja za 
zaposlene v visokem šolstvu 
za bolj vključujoč in kako-
vosten študij. V programu 
Obštudijske dejavnosti na 
Mariborski enoti izvajajo 
mesečna srečanja, bralni 
krožek in poletne izzive.

APZ Maribor poleg inten-
zivnih vaj, ki so osnova za 
uspešno prebiranje ob-
sežne literature za pripra-
vo celoletnega programa, 
sodeluje na mednarodnih 
dirigentskih tekmovanjih 
(Aegis Carminis v Kopru), 
na državnem tekmovanju 
slovenskih zborov (ab-
solutni zmagovalci 27. 
državnega tekmovanja), 
prirejajo pa tudi letne 
koncerte v Mariboru in 
drugod.

AFS Študent 
vsako leto 
izvede program 
mednarodnega 
folklornega 
festivala FOLKART 
na Festivalu Lent, 
pripravlja letne 
koncerte vseh sekcij, 
se s slednjimi udeležu-
je državnih tekmovanj 
in srečanj ter svojo 
kulturo plesa prenaša 
po turnejah širom sveta.

Društvo študentov 
invalidov Slovenije, 
enota Maribor
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Velja omeniti še pilotni projekt, ki so 
ga študentske organizacije organi-
zirale v sodelovanju s Študentsko 
organizacijo Slovenije in Nacionalnim 
inštitutom za javno zdravje (NIJZ), 
kjer so študente prek promotorjev 
spodbujali k cepljenju proti Covid-19 
in jih hkrati ozaveščali o smernicah 
za zajezitev širjenja virusa. ŠOUM in 
NIJZ sodelujeta tudi pri projektu »Nisi 
okej, povej naprej!«, ki je prva naci-
onalna kampanja proti stigmatizaciji 
duševnega zdravja v Sloveniji. Glavni 
cilj kampanje je zmanjšati stopnjo sti-
gme duševnega zdravja in spodbuditi 
ljudi k iskanju pomoči ter z različnimi 
aktivnostmi doseči čim večje število 
prebivalstva, posebno pozornost pa 
nameniti mladim.

Osrednjo vlogo v kampanji imajo 
ambasadorji – osebe, ki imajo izkušnje 
oz. so svojci osebe, ki ima težave z 
duševnim zdravjem. So glas kampanje 
in na podlagi njihovih izkušenj skupaj 
oblikujejo in načrtujejo aktivnosti.

V sklopu kampanje se izvajajo tudi 
številne raziskovalne aktivnosti, na 
podlagi katerih se ves čas prilagajajo 
in izboljšujejo aktivnosti za zagotovitev 
čim boljše učinkovitosti kampanje.

AKTIVNOSTI IN PROJEKTI, 
POVEZANI Z EPIDEMIJO
COVID-19

Celotna družba se je v 
preteklem obdobju spo-
padala z epidemijo, med 
bolj ranljivimi skupinami 
pa so zagotovo bili dija-

ki in študentje. Prekinitev študija, kot ga poznamo, selitev nazaj domov, 
tehnično pomanjkanje ter oteženo opravljanje študijskih obveznosti na 
daljavo, prekinitev stikov, nezmožnost opravljanja študentskega dela in s 
tem zagotavljanja osnovnih finančnih sredstev za preživetje so le nekateri 
od dejavnikov, ki so na študentih pustili velike posledice. Poleg ozaveščanja 
študentov v času epidemije je ŠOUM aktivno pristopila k blaženju posledic, 
ki jih je slednja pustila na študentih. Zaradi povečanega števila študentov, 
ki se spopadajo s poslabšanjem duševnega zdravja, je ŠOUM nadgradila 
projekt »Psihološka svetovalnica« in dodatno priskrbela profesionalen 
kader, ki je študentom na voljo za brezplačno svetovanje. Ob koncu epi-
demije so pričeli s pilotnim projektom »Vzpostavimo stik«, s katerim so 
najranljivejšim študentom omogočili, da se po večmesečnem odmiku od 
sovrstnikov ponovno srečajo in ob tem skozi pogovor spregovorijo o svojih 
težavah in stiskah. Pri projektu so sodelovali tudi študentje psihologije s 
Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. V času trajanja epidemije so 
mariborski študentje na pobudo ŠOUM priskočili na pomoč okoliškim 
kmetijam, ki so se znašle v težki situaciji.
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Študentska prehrana je delno financiran 
obrok s strani Republike Slovenije, ki je 
namenjen študentom v času študija. 
Namen subvencionirane prehrane je 
vsakemu študentu, ki zaradi študijskih 
obveznosti biva v študijskih središčih, 
nuditi vsaj en topel obrok dnevno. Do 
subvencionirane študentske prehrane 
so upravičeni študentje, ki imajo status 
študenta, svojo identiteto pa izkazujejo 
z osebnim dokumentom ali študentsko 
izkaznico in seveda identifikacijskim 
sredstvom – mobilnim telefonom ali čip 
kartico. Pripada jim toliko subvencij na 
mesec, kolikor je delovnih dni.

ŠOUM po pooblastilu Ministrstva za 
delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti (MDDSZ) kot izvajalec pokriva 
področja, kjer se izvaja študijski proces, 
in sicer v Mariboru, Kranju, Celju, Ve-
lenju, Murski Soboti, Ptuju, Ravnah na 
Koroškem, Slovenj Gradcu, Slovenskih 
Konjicah in Rogaški Slatini. Trenutno 
na tem področju študentsko prehrano 
nudi 87 ponudnikov v 111 lokalih.

SUBVENCIONIRANA
ŠTUDENTSKA
PREHRANA
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Študentska
organizacija 
Univerze
na Primorskem

Delovanje ŠOUP je razdelje-
no na štiri ključna področja 
oz. na štiri resorje; 

• Resor za izobraževanje in 
študentsko svetovanje, 
• Resor za mednarodno 
dejavnost, 
• Resor za interesne dejav-
nosti ter
• Resor za socialno in 
študentsko problematiko.

Študentska organizacija Uni-
verze na Primorskem (ŠOUP) je 
bila uradno ustanovljena po na-
stanku Univerze na Primorskem 
leta 2003, članica ŠOS pa je 
postala 6. januarja 2004. ŠOUP 
je raznolika skupnost vseh, ki 
študirajo na Primorskem, kot 
mladinska organizacija pa je 
ŠOUP v preteklih letih postala 
pomemben dejavnik oblikova-
nja obštudijskih in interesnih 
dejavnosti v lokalnem okolju.

Osnovna dejavnost 
ŠOUP je organiziranje 
in izvajanje programov 
in projektov obštudijskih 
dejavnosti za študen-
te UP ter za študente 
ostalih visokošolskih 
zavodov in fakultet na 
tem območju.

ŠOUP se nahaja na Čevljarski 
ulici 27 v Kopru, v prostorih 
Študentskega centra Univerze 
na Primorskem. V prosto-
rih ŠOUP je za študente na 
voljo INFO točka, točka za 
subvencionirano študentsko 
prehrano, računalniki, ki jih 
študentje lahko brezplačno 
uporabljajo, ter večnamenski 
prostor, v katerem se lahko 
študentje učijo ali opravljajo 
različne obveznosti v okviru 
fakultete. V tem prostoru pote-
kajo tudi različni izobraževalni 
projekti ter druge aktivnosti.
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Resor za izobraževanje in štu-
dentsko svetovanje študentom 
nudi vse potrebne informacije 
na področju visokega šolstva. 
Na tem področju se je v 
zadnjih letih zgodilo mnogo 
zakonodajnih sprememb, ki 
so povsem spremenile položaj 
študentov pri nas. Leta 2017 
in 2022 sta bila, s pomočjo 
ter pod okriljem ŠOS, sprejeta 
Zakona za urejanje položaja 
študen-tov, ki sta posegla v 
področja subvencij za študent-
sko pre-hrano, študentskega 
statusa, štipendij, dohodnine …

Ključna naloga resorja za 
izobraževanje in študentsko 
svetovanje je učinkovito za-
stopanje pravic študentov na 
lokalni ter državni ravni. Hkrati 
resor tudi seznanja študente 
z vsemi spremembami, ki se 
odvijajo na področju visoko-
šolske zakonodaje. Resor za 
izobraževanje je v preteklem 
obdobju (2018–2022) organi-
ziral veliko izobraževalnih pre-
davanj, okroglih miz, tečajev 
tujih jezikov … Na resorju so 
pričeli tudi s projektom Varuh 
študentovih pravic, ki ga želijo 
posebej izpostaviti v nadalje-
vanju.

Ker so študentje dinamična in 
raznolika skupnost, pa se tudi 
njihove potrebe hitro spremi-
njajo in zato je pomembno, 
da so predlogi študentskih 
organizacij usklajeni s po-
trebami in željami študentov. 
Resor ves čas aktivno opo-
zarja na pereče študentske 
problematike, v zadnjih letih 
so predvsem osredotočeni 
na bivanjsko problematiko, 
ki je na Primorskem izredno 
velik problem. Za vse težave, 
ki pestijo študente, v sodelo-
vanju s ŠOS predlagamo tudi 
konkretne rešitve.

RESOR ZA IZOBRAŽEVANJE IN 
ŠTUDENTSKO SVETOVANJE 

Točka subvencionirane študentske prehrane in INFO točka ŠOUP

V prostorih ŠOUP se nahaja tudi INFO točka ŠOUP. Študentje lahko tam pridobijo vse informa-
cije v povezavi s študijem, na voljo je tudi brezplačna uporaba računalnikov z dostopom do 
interneta. INFO točka ŠOUP predstavlja tudi točko za subvencionirano študentsko prehrano, 
študentje lahko tam uredijo vse potrebno za koriščenje subvencionirane študentske prehrane. 
Točka subvencionirane študentske prehrane je na voljo tudi na Fakulteti za turistične študije 
v Portorožu.

INFO točka ŠOUP je na voljo tudi na prodajnih mestih subvencionirane študentske prehrane 
v Novi Gorici, Ajdovščini in Sežani.
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Leta 2020 so na ŠOUP štu-
dentovih pravic, ki je nastal, 
ker so želeli študentkam 
in študentom Univerze na 
Primorskem zagotoviti vse 
informacije o njihovih pravi-
cah in vzpostaviti neposreden 
način komuniciranja s študenti, 
ki bi naleteli na težavo. Vlogo 
varuha opravlja študent, ki ga 
predlaga predsedstvo ŠOUP, 
skrbi pa za pripravo vsebin na 
družbenih omrežjih ter odgo-
varja na vprašanja in stiske 
študentov. Odkar so pričeli s 
projektom, so se nanje obrnili 

predmetov, postopke za 
priznavanje formalno in 
neformalno pridobljenega 
znanja in spretnosti, tutorski 
sistem na univerzi, postopke 
preverjanja znanja, disciplin-
sko odgovornost študentov in 
štipendijski sklad Univerze na 
Primorskem. Pomemben del 
resorja za izobraževanje so 
tudi predavanja o različnih 
tematikah.

že mnogi študentje, ki so jim 
uspešno pomagali pri reše-
vanju njihovih težav. Namen 
projekta je usmeritev študen-
tov in preskrba z ustreznimi 
informacijami ter napotki za 
ustrezno reševanje študijskih 
problematik. Znotraj projekta 
se osredotočajo na študijski 
proces, pravice in obveznosti 
študentov v izobraževalnem 
procesu, postopke vložitve 
pritožb na sklep komisije, 
pogoje za napredovanje v 
višji letnik, obveznosti, ki so 
definirane v učnih načrtih 

Dolžnost resorja je, da štu-
dentom nudi izobraževalne 
in zanimive vsebine, ki jim 
bodo pomagale pri študiju. 
Na resorju za izobraževanje 
in študentsko svetovanje izva-
jajo predavanja, ki študente 
zanimajo in pripomorejo k 
njihovi osebnostni rasti. Zelo 
pomembno je, da so preda-
vanja uporabna ter ustrezno 
tematsko obarvana. Na ŠOUP 
izvajajo predavanja vezana 
na študij, pisanje diplomskih 
del, tehnično oblikovanje zak-
ljučnih del, javno nastopanje, 
komunikacijo, osnove poslov-
nega protokola, zdrav način 
življenja, iskanje zaposlitve … 

Uvod v Excel – na tej delavnici 
so študentje spoznali osnove 
pisanja funkcij, urejanja grafov 
in tabel ter vrtilne tabele in 
vrtilne grafe.

Resor za izobraževanje in štu-
dentsko svetovanje bo tudi v 
bodoče skrbel za korist in dob-
robit študentk in študentov ter 
organiziral zanimive projekte, 
ki bodo študentom izboljšali 
študijsko izkušnjo.

Po predavanjih z anketami 
poizvedujejo o željah, zani-
manjih in predlogih študentov 
Univerze na Primorskem, saj 
so lahko projekti uspešni le, če 
upoštevajo mnenja študentov 
in izvajajo aktivnosti, ki so 
primerne za študente. Primeri 
predavanj, ki so jih uspešno 
izvedli v letošnjem študijskem 
letu (2021/2022) so Korak za 
korakom do diplome – kjer so 
študentje lahko dobili nasvete 
za pisanje diplomske naloge –, 
Predavanje o prvi zaposlitvi – 
na katerem so študentje prejeli 
uporabne nasvete o pripravi 
življenjepisa, o prehodu na trg 
dela in iskanju zaposlitve – ter 

Predavanja na Resorju za izobraževanje in 
študentsko svetovanje

Varuh študentovih pravic 
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Resor za socialno in študentsko problematiko želi študentom zagotoviti čim boljšo vklju-
čitev v širše družbene odnose in javno sfero. Temeljni cilj resorja je izboljšanje socialnega 
položaja študentk in študentov Univerze na Primorskem ter organizacija različnih projektov, 
ki jih pripravljajo tekom celotnega študijskega leta. Na resorju deluje celoletni projekt 
PreProstoVoljni, v okviru katerega za študente vsako leto pripravijo ogromno različnih 
aktivnosti. Področja, s katerimi se ukvarja Resor za socialno in študentsko problematiko, so 
tudi zdravstveno zavarovanje študentov, bivanje študentov in socialna pomoč študentom. 

PreProstoVoljni 

RESOR ZA SOCIALNO IN ŠTUDENTSKO PROBLEMATIKO 

PreProstoVoljni je projekt re-
sorja za socialno in študentsko 
problematiko, s katerim želijo 
spodbuditi prostovoljstvo pri 
mladih, hkrati pa pomagati tis-
tim, ki potrebujejo pomoč. Na 
ŠOUP vsako leto organizirajo 
že tradicionalne aktivnosti, 
dodajo pa tudi  kakšno novo. 
Na ta način imajo študentje 
možnost, da pomagajo in 
naredijo nekaj dobrega za 
druge ter tako polepšajo dan 
sebi in svojim kolegom.

s projektom Movember – Z 
brki proti raku prostate. Z 
aktivnostjo so obeležili mesec 
november, ki je namenjen 
zdravju moških, predvsem  pa 
opozarjanju na raka prostate 
in mod, na duševno zdravje 
ter preprečevanju samomora. 
V ta namen so pripravili ob-
javo in informirali študente o 
samopregledovanju testisov. 
Večkrat so se vključili tudi v 
projekt Božiček za en dan. 
ŠOUP je bil do sedaj zbirna 
točka projekta, v letu 2021 
pa so se odločili, da tudi sami 
sodelujejo pri projektu, zato 
so za 30 socialno ogroženih 
mladostnikov pripravili darila. 
1. decembra vsako leto obele-
žujejo Dan boja proti Aidsu. Na 
ta dan so v letu 2021 skupaj 
z Društvom Legebitra delili 
kondome in rdeče pentljice ter 
mlade osveščali o testiranju 
na HIV. Pozabili pa niso niti na 
starejše, za katere so v okvi-
ru projekta Mala pozornost 
za veliko veselje že večkrat 

V sklopu projekta vestno 
ozaveščajo tudi o različnih 
boleznih in opozarjajo na 
preventivo. V oktobru poteka 
prva aktivnost, in sicer Rožna-
ti oktober, ki je mednarodni 
mesec osveščanja o raku 
dojk. V ta namen so pripra-
vili letake z informacijami in 
med študenti simbolično delili 
roza balone ter roza pentlji-
ce. V novembru nadaljujejo  
s podobno aktivnostjo, in sicer 
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pripravili voščilnice, ki so jih 
poslali v domove starejših. Z 
veseljem pomagajo  napolniti 
tudi Hladilnik toplega srca 
Radia Capris.

Najpomembnejši projekt v 
decembru je zagotovo pro-
jekt Obdarovanje študentskih 
družin, ki je namenjen otrokom 
študentov; najprej si ogledajo 
gledališko predstavo, nato pa 
prejmejo božična darila. V fe-
bruarju 2022 so študente pre-
senetili tudi s Pustnim prese-
nečenjem in razdelili kar 1000 
brezplačnih krofov. 8. marca 
že tradicionalno obeležujemo 
Dan žena, ob tej priložnosti 
pa študentkam razdelijo rdeče 
nageljne. Zaradi vojnih razmer 
v Ukrajini v letu 2022 so or-

prostovoljstvo predstaviti kot 
pomembno vrednoto naše 
družbe. Poleg tega si želijo, 
da bi s pomočjo projektov 
izboljšali položaj mladih in 
ozaveščali javnost o njihovih 
stiskah.

Resor za socialno in študent-
sko problematiko je v preteklih 
letih podprl mnogo humani-
tarnih akcij in projektov, ki 
so pomagali pri izboljšanju 
položaja študentov.

ganizirali Pomoč prizadetim 
v Ukrajini, za katere so zbirali 
hrano, higienske pripomočke 
in prvo pomoč. V aprilu vsako 
leto tradicionalno organizirajo 
krvodajalsko akcijo Častim 1/2 
litra. Akcija je bila tudi v štu-
dijskem letu 2021/2022 dobro 
obiskana, odziv študentov pa 
je vsako leto boljši.

V juniju 2022 je prvič letos 
potekal Kulturni teden, v 
okviru katerega so imeli štu-
dentje prost vstop v obalne 
galerije in muzeje. S projektom 
so želeli spodbuditi kulturno 
udejstvovanje mladih, z orga-
nizacijo projektov pod okriljem 
PreProstoVoljnih pa želijo štu-
dentom omogočiti kvalitetno 
preživljanje prostega časa in 

Izredno pomembno je tudi, da so v letu 2021, ko je v Sloveniji epidemija prizadela številne 
študente, v sodelovanju z Dobrodelnim društvom Petka za nasmeh dvakrat pripravili Poziv za 
socialno ogrožene študente. Socialno ogroženim študentom so razdelili finančna sredstva, ki 
so nekoliko omilila njihovo stisko in jim pomagala prebroditi čas epidemije. Menijo, da je bila 
dolžnost ŠOUP, da v letu 2021 pomaga tistim študentom, ki so se znašli v hudi stiski zaradi 
posledic epidemije, veseli pa so, da so uspeli v aprilu 2021 in decembru 2021 pomagati več 
kot 100 socialno ogroženim študentom.

Pomoč socialno ogroženim študentom v letu 2021

Posredovalnica študentskih sob Mojcimer.si 
Ker se na ŠOUP zavedajo težav na področju bivanjske problematike, so v preteklih letih 
prenovili in posodobili posredovalnico študentskih sob Mojcimer.si. S spletno posredovalnico 
želijo študentom omogočiti lažje iskanje študentskih sob. Zelo pomembno je tudi, da so 
na spletni strani dostopne vse informacije o subvencioniranem bivanju študentov, ki lahko 
študentom olajšajo iskanje nastanitve.
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Na Resorju za interesne de-
javnosti so v preteklih letih 
(2019–2022) organizirali ne-
pozabno zabavo na barki, ki 
je postala eden najuspešnejših 
projektov ŠOUP. Gre za to, da 
študentom ponudijo izlet z 
barko po Slovenski Istri, ki se 
ponaša z bogatimi naravnimi 
danostmi in omogoča izvedbo 
tovrstnih projektov, poskrbljeno 
pa je tudi za hrano in pijačo. 
Interes za projekt se je v zadnjih 
treh letih (2019–2022) povečal, 
zato so v letu 2022 najeli eno 

največji bark, ki so na voljo v 
Slovenski Istri, in izlet omogočili 
več kot 100 študentom. Projekta 
se vsako leto udeležijo domači 
in tuji študentje, ki se tudi tako 
povezujejo med seboj, namen 
pa je tudi povezovanje študen-
tov UP ter študentov Fakultete 
za pomorstvo in promet (UL 
FPP).

Na Resorju za interesne de-
javnosti se tekom študijskega 
leta odvijejo tudi drugi 
PROJEKTI IN AKTIVNOSTI, 

BOAT ŠOUPijada 

Mokra Čista 10ka

RESOR ZA INTERESNE DEJAVNOSTI
Resor za interesne dejavnosti na ŠOUP skrbi za zabavne, kreativne obštudijske dejavnosti 
študentov. Na resorju so se v preteklih letih odvili različni projekti, ki so študentom popestrili 
obštudijsko življenje. Kljub temu, da ŠOUP skrbi za področje športa, kulture, izobraževa-
nja, sociale, in za nekatera druga področja, pa ne smemo pozabiti, da študentje tekom 
študijskega procesa nujno potrebujejo sprostitev in odklop od vsakodnevnih študijskih 
obveznosti. Skrb za kakovostno sprostitev študentov skozi različne projekte in aktivnosti 
udejanja Resor za interesne dejavnosti. V nadaljevanju bomo predstavili nekaj pomembnih 
projektov na resorju.

Mokra Čista 10ka je projekt, ki je bil v prete-
klosti izjemno priljubljen med študenti. Gre za 
celodneven športno-zabavni dogodek, ki se 
je leta 2022 odvijal v Kopru. Na dogodku se 
študentje pomerijo v različnih zabavno-športnih 
disciplinah, na voljo pa so tudi različne atrakcije, 
ki študentom popestrijo ta dan. V letu 2022 
so za študente pripravili nogomet na milnici, 
vlečenje vrvi, pilotiranje drona, odbojko na mivki, 
beer pong … Poleg aktivnosti so študentom 
omogočili tudi brezplačno striženje, uživanje 
v dobri glasbi ter vožnjo s pedolini in supi. Na 
dogodku je vzporedno s športnimi igrami ves 
čas potekala zabava z DJ-jem. Dogodek je 
namenjen vsem študentom Univerze na Pri-

morskem in predstavlja edinstveno priložnost 
za druženje ter povezovanje študentov. Na 
ŠOUP se vedno trudijo pripraviti inovativne igre, 
ki so seveda namenjene predvsem zabavi in 
sprostitvi. Dogodka se je leta 2022 udeležilo 
več kot 500 študentov, projekt pa bi v bodoče 
radi še nadgradili in izboljšali. Po dogodku, ki je 
potekal leta 2022, so pripravili še nepozaben 
koncert v Music parku v Dekanih.

MED DRUGIM TUDI:
• Vseštudentsko smučanje s 
ŠOUP, 
• Brucovanje (ki vsako leto 
privabi več kot 2500 študen-
tov), 
• spletni turnirji v različnih 
družabnih igrah, 
• tedenske zabave za študen-
te Univerze na Primorskem, 
• tematsko obarvane zabave in 
• Istrski maraton s ŠOUP (v 
sodelovanju z UŠZP).
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RESOR ZA MEDNARODNO DEJAVNOST
Resor za mednarodno de-
javnost skrbi za povezovanje 
domačih in tujih študentov ter 
za integracijo tujih študentov 
v lokalno okolje. Na Univerzi 
na Primorskem se število tujih 
študentov vsako leto povečuje 
in ključno je, da tem študentom 
zagotovimo ustrezne projekte 
in aktivnosti, ki izboljšujejo nji-
hovo študijsko izkušnjo. Resor 
za mednarodno dejavnost skrbi 
tudi za aktivacijo tujih študen-
tov na področju ustvarjanja 
vsebin, saj lahko študentje 
sodelujejo  pri projektih ŠOUP. 
V okviru resorja nudijo vso 
pomoč in podporo tujim štu-
dentom, ki študirajo na Univerzi 
na Primorskem. V preteklih letih 
so na ŠOUP vzpostavili sistem 
pomoči tujim študentom, ki or-
ganizacijo prepoznavajo kot 
pomemben faktor, ki jim lahko 
ponudi ustrezne informacije in 
tehnično podporo.

ŠOUP vsako leto sodeluje 
na Orientacijskih dnevih UP. 
Pri sprejemu študentov, ki se 
udeležujejo študentskih izme-
njav, poskrbijo za predstavitev 
ŠOUP in zanje pripravijo tudi 
gradiva z vsemi pomembnimi 
informacijami. V preteklosti 
so na Resorju za mednaro-

dno dejavnost organizirali 
različne projekte, izpostavili 
pa bi radi izlete in ekskurzije 
v tujino (posebej namenjene 
tujim študentom), mednarodne 
kulinarične večere ŠOUP in 
študentske večere ŠOUP.

Posebej ponosni so, da je ŠOUP 
v preteklih letih postal prostor, 
kjer se družijo in povezujejo tuji 
in domači študentje. Študentski 
večeri ŠOUP so bili izjemno us-
pešen projekt, ki vsak teden v 
prostor ŠOUP še vedno privabi 
okoli 50 tujih in domačih štu-
dentov. Zagotavljajo jim zabav-
ne vsebine na visokem nivoju 
in možnost za povezovanje, ki 
so jo v času epidemije (2021) 
izredno pogrešali.

ŠOUP podpira mednarodne 
študijske izmenjave in meni, 
da je mednarodno študijsko 
okolje, ki takšne izmenjave 
omogoča, dodana vrednost 
študijskega procesa znotraj 
Evropske unije in širše. Na 
Primorskem se število tujih 
študentov vztrajno povečuje, 
veliko je tudi takšnih, ki Slove-
nijo prepoznavajo kot državo, 
kjer želijo ostati. Primarna na-
loga in dolžnost ŠOUP je, da 
jih popolnoma vključijo v svoje 

aktivnosti in projekte ter da se 
znotraj lokalnega okolja počuti-
jo povsem sprejete. Hkrati želijo 
študente seznaniti z različnimi 
kulturami, ki jih tuji študentje 
prinašajo v lokalno okolje, kar 
so v preteklih 5 letih dosegli s 
pomočjo projekta Kulinarični 
večeri ŠOUP.

Želijo si, da bi ŠOUP za vse tuje 
študente predstavljal varno 
točko, kjer lahko ustvarjajo, 
se udeležujejo projektov in 
prepoznajo kakovost vsebin, 
ki jih pripravljamo zanje. Tudi 
v bodoče bodo posebno po-
zornost namenjali pomoči pri 
pridobivanju viz in pri pripravi 
drugih dokumentov, ki jih tujci 
potrebujejo za vpis na fakulteto 
ter za bivanje v Sloveniji. V pre-
teklih letih je ŠOUP vzpostavila 
tesen stik s tujimi študenti, ki ji 
omogoča, da lahko tujim štu-
dentom priskoči na pomoč, ko 
se pojavijo kakršnekoli težave.
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Akademski pevski zbor Univer-
ze na Primorskem predstavlja 
eno najaktivnejših družabnih 
dejavnosti za študente, dijake 
in druge glasbene navdušence. 
Brezplačno in na zelo visokem 
nivoju mladim omogoča ume-
tniško ustvarjanje, z organi-
zacijo koncertov kakovostne 
klasične glasbe pa bogati kon-
certno dejavnost na slovenski 
obali. Pevci in pevke se redno 
predstavljajo na koncertih in 
tekmovanjih doma in v tujini, 
od koder se vsakič znova 
vračajo uspešni.

APZ UP deluje pod okriljem 
Študentske organizacije 
Univerze na Primorskem vse 
od ustanovitve leta 2004. V 
zboru poje približno 40 štu-
dentk in študentov Univerze 
na Primorskem, sodelujejo 
pa tudi drugi zborovski za-
nesenjaki. Od ustanovitve ga 
vodi dirigent Ambrož Čopi, pri 
vodenju zbora pa mu pomaga 
asistentka dirigenta Andreja 
Tomažič Hrvatin. V začetku 
16. sezone je k zborovskim 
uspehom vidno pripomogla 
tudi asistentka dirigenta Lara 
Willewaldt. V 11. in 12. sezoni 

je zbor deloval pod vodstvom 
dirigenta Mirka Ferlana.

Zbor posega v vse glasbene 
zvrsti in stile, od renesanse 
pa vse do današnjih dni. Po-
sebno pozornost namenja 
izvedbam skladb primorskih 
skladateljev, v repertoar pa 
umešča tudi redkeje izvajana 
dela iz svetovne zakladnice in 
novitete mlajše generacije. Z 
naročanjem in izvedbami novih 
skladb APZ UP nenehno spod-
buja k novim dosežkom na 
vokalnem področju in bogati 
nacionalno zakladnico vokal-
ne glasbe. V vseh dosedanjih 
sezonah delovanja se je iz-
kazal kot pomemben kulturni 
ambasador Univerze na Pri-
morskem in Slovenije ter kot 
promotor nove umetnosti tako 
na koncertnih prizoriščih kot 
tudi s pomembnim arhivskim 
prispevkom novih del na kar 8 
zgoščenkah, ki pričajo o vse-
binski izjemnosti projektov APZ 
UP. V svojih projektih združuje 
primorske glasbenike in so-
deluje z različnimi domačimi 
in tujimi zbori, z neprofitno 
organizacijo kakovostnih 
koncertov mednarodnega 

Akademski pevski zbor Univerze na Primorskem

ŠOUP se dobro zaveda pomena kulturnih projektov in želi h kulturnemu udejstvovanju pritegniti 
tudi mlade, ki jih zanima to področje. Na področju kulture Študentska organizacija Univerze 
na Primorskem uspešno sodeluje z Gledališčem Koper. Poleg tega je ŠOUP tudi ustanoviteljica 
Akademskega pevskega zbora Univerze na Primorskem (APZ UP), ki se je v preteklih letih 
odlično odrezal na mnogih tekmovanjih.

cikla vokalne in instrumentalne 
glasbe Simfonic voices pa že 
12. leto pomembno sooblikuje 
kulturno ponudbo na  Obali.

Akademski pevski zbor UP je 
predlani obeležil pomemben 
jubilej. 15 let mogoče res ni 
dolga doba, je pa vsekakor 
glede na dosežke, organiza-
cijsko dejavnost in spodbude 
pomembno obdobje za Koper 
in univerzitetni prostor. V leto-
šnjem letu nadaljuje že s svojo 
17. sezono delovanja.

APZ UP sodi med pomembne 
sooblikovalce kulturnega živ-
ljenja na Obali in tudi širše. S 
svojo vizijo spodbuja k nas-
tajanju novih skladb, ki jih že 
vrsto let promovira doma in 
v tujini. Sodelovanje z založbo 
ASTRUM in založnikom Vitom 
Primožičem omogoča izvedbo 
nastalih del tako domačim 
izvajalcem kot tudi zborom 
iz tujine. Tako je vrsta skla-
dateljev mlade generacije 
svojo prepoznavnost v tujini 
pridobila ravno s predstavit-
vami APZ UP na festivalih in 
tekmovanjih po vsem svetu.

DELOVANJE ŠOUP NA PODROČJU KULTURE
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Novost, ki jo je APZ Univerze 
na Primorskem predstavil 
pred dvema letoma – pred 
tednom Univerze na Primor-
skem (od 14. do 17. marca 
2019) –, je bil 1. mednarodni 
mladinski zborovski festival 
Aegis carminis, mednarodni 
festival zborovske glasbe 20. in 
21. stoletja, v okviru katerega 
so se zvrstila kar tri tekmova-
nja: mednarodno tekmovanje 
zborovskih dirigentov, med-
narodno tekmovanje pevskih 
zborov in skladateljski natečaj 
za nove zborovske skladbe. 
Šlo je za izjemen mednarodni 
projekt, ki je veliko odmevnosti 
in prepoznavnosti pridobil že 
ob prvi ediciji, zbor pa ga bo 
organiziral bienalno. 2. med-
narodni mladinski zborovski 
festival Aegis carminis bo tako 
potekal od 11. do 14. marca 
2021.

Visoka kakovost koncertov 
pomembno vpliva na razvoj 
zborovske, še posebej pa or-
kestralne glasbe na Obali. V 
okviru cikla Simfonic voices je 
zbor v lanski sezoni organiziral 
festival mednarodne sodob-
ne glasbe Aegis carminis, 
ki s svojimi izobraževalnimi 
koncertnimi in tekmovalnimi 
vsebinami vsekakor sodi med 
elitne dogodke v Sloveniji in v 
Evropi. V letu 2018 pa je zbor 
prvič pristopil tudi s ponud-
bo mednarodnega festivala 
Sancti Nazarii, ki bi omogočil 
podporo pri postavitvi kora za 
pridobitev novih orgel v Stolni 
cerkvi Marijinega vnebovzetja 
v Kopru, ki bodo prenesene 
iz dvorane Tonhalle v Švici. 
Gre za pomembno pridobi-
tev v slovenskem prostoru, 
ki bo omogočala vrhunske 

izvedbe vokalne glasbe v 
kombinaciji z orglami in orke-
strom. K projektu so pristopili 
tudi tuji organizatorji, ki so s 
svojo soudeležbo pri projektu 
omogočali izvedbo vokalno-
-instrumentalnih del v tistem 
letu. Organizacija prireditev v 
okviru omenjenih aktivnosti je 
vsekakor edinstven primer v 
Sloveniji, ki s svojo kvaliteto 
in raznovrstnostjo ponudbe 
decentralizira glasbeno po-
nudbo v Sloveniji, najvidnejše 
slovenske projekte pa pred-
stavlja tudi na Obali.
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Primorski poletni festivali – sekcija za mlade, 
sodelovanje z Gledališčem Koper

V letih 2020, 2021 in 2022 je ŠOUP kot glavni 
pokrovitelj festivala PPF Mladi ustvarila ne-
pozabno kulturno doživetje, ki je potekalo v 
sodelovanju z Gledališčem Koper. Festival je 
gostil predstavnike akademije iz Zagreba, Banje 
Luke in Ljubljane in predstavlja neverjetno 
medkulturno povezovanje mladih umetnikov. 
ŠOUP je kot glavni pokrovitelj prepoznal vred-
nost festivala PPF Mladi, saj ta povezuje tako 
mlade ustvarjalce kot tudi vse študente, ki 
se festivala udeležijo kot obiskovalci. Poleg 
zanimivega programa in raznolikih predstav 
pa na festivalu zaživi tudi Verdijeva ulica 
v Kopru, ki obiskovalcem vsak večer nudi 
posebne glasbene dogodke. Gre za izjemno 

pomemben kulturno-umetniški doprinos lo-
kalnemu okolju in veseli so, da je ŠOUP že od 
začetka pokroviteljica ter soorganizatorka tega 
edinstvenega kulturnega dogodka.

ŠOUP v sodelovanju z Gledališčem Koper or-
ganizira tudi celoletni projekt Kultura raztura 
– Kulturna 10ka!, ki študentom tekom celot-
nega študijskega leta zagotavlja brezplačne 
vstopnice za gledališke in druge predstave, 
ki jih prejmejo prek različnih nagradnih iger. 
Na takšen način študentom približajo kulturo 
in zagotovijo brezplačne oglede kakovostnih 
predstav, ki jih pripravljajo v Gledališču Koper.

Festival uličnih umetnikov oz. 
Frivolus je v Kopru zaživel v 
letu 2018 in od takrat ga vsako 
leto v celoti organizira ŠOUP. 
Gre za festival, ki ulično umet-
nost približa sleherniku in je 
v določenem delu namenjen 
tudi najmlajši populaciji. Na 
festivalu nastopajo različni 
ulični umetniki iz Slovenije, 
Italije in drugod. V preteklih 

letih se je festivala udeležilo 
tudi več kot 500 udeležencev, 
dogajanje običajno poteka v 
koprski Taverni. V letu 2021 sta 
na festivalu študente in druge 
obiskovalce navduševala 
Magic Aleksander, Čupakabra 
in drugi nastopajoči. Dodano 
vrednost festivala je prepozna-
la tudi Mestna občina Koper, 
ki finančno podpira projekt. 

Festival uličnih umetnikov – Frivolus 
ŠOUP je v preteklih letih uspelo 
Frivolus povzdigniti na višjo 
raven in omogočiti nepozabne 
trenutke za vse obiskovalce, 
ki so uživali v ulični umetnosti.
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DELOVANJE ŠOUP NA PODROČJU ŠPORTA
Na ŠOUP se zavedajo, da je 
šport pomemben del visoko-
šolskega izobraževanja ter  da 
študentje potrebujejo športne 
aktivnosti, ki jih povezujejo, z 
njimi pa skrbijo tudi za svoje 
fizično in mentalno zdravje. 
Šport želijo vključiti v obštu-
dijske dejavnosti in študentom 
ponuditi veliko različnih mož-
nosti za športno udejstvovanje.

ŠOUP že od ustanovitve dalje 
uspešno sodeluje z Univerzite-
tno športno zveze Primorske 
(UŠZP), ki v celoti skrbi za pro-
jekte in aktivnosti na področju 
športa na Primorskem. Študen-
tom želijo omogočiti, da bi s 
pomočjo športnih programov 
dodatno razvijali sposobnosti 
učinkovitega komuniciranja, 
sodelovanja, sodelovanja, 
samostojnega razmišljanja in 
inovativnosti. ŠOUP že več let 
finančno podpira UŠZP in tako 
zagotavlja izvajanje športnih 
vsebin za študente.

V okviru UŠZP je organizirana 
brezplačna vadba v različnih 
športnih disciplinah, ki poteka 
prek celotnega študijskega leta. 
Zveza želi študentom zagotoviti 
kontinuirano vadbo, ki bi bila 
dostopna čim širšemu krogu 
tistih, ki si želijo sodelovati na 
športnih aktivnosti na Univerzi 

na Primorskem. Rekreativna 
vadba poteka na območju 
Kopra in Portoroža.

UŠZP izvaja redno rekreativ-
no vadbo v košarki, odbojki, 
malem nogometu, plavanju, 
badmintonu, aerobiki in drugih 
disciplinah.

UŠZP v sodelovanju s ŠOUP se-
zonsko zagotavlja pohodništvo, 
nordijsko hojo, kolesarjenje, 
smučanje, jadranje, odbojko 
na mivki in drugo. Za športne 
projekte je v zadnjih petih letih 
interes študentov vedno večji in 
plodno sodelovanje ŠOUP ter 
UŠZP omogoča, da se lahko 
teh projektov udeleži čim večje 
število študentov ter da se ti 
projekti nemoteno izvajajo 
brezplačno.

UŠZP je v preteklosti orga-
nizirala Jesensko čisto 10ko, 
Belo čisto 10ko in Cvetočo čisto 
10ko. Gre za športno-zabavne 
prireditve, na katerih študentje 
tekmujejo v različnih disciplinah. 
Poleg tega UŠZP organizira 
tudi manjše turnirje v različnih 
športnih disciplinah (košarka, 
odbojka na mivki, tenis).

Za študente slovenske Istre 
vsako leto organizirajo uni-
verzitetno ligo UP v moštvenih 

športih. Prav tako pošiljajo 
svoje športnike na državna 
in mednarodna tekmovanja, 
tovrstna tekmovanja pa orga-
nizirajo tudi sami. Športniki se 
udeležujejo državnih, evropskih 
in svetovnih univerzitetnih pr-
venstev ter univerzijad. Leta 
2019 je UŠZP gostila evropsko 
univerzitetno prvenstvo v va-
terpolu. Svetovno univerzitetno 
prvenstvo v floorballu pa je 
bilo leta 2020 odpovedano 
zaradi epidemije Covida-19. 
Študente športnike UŠZP in 
ŠOUP ves čas spodbujata, 
da se v času študija aktivno 
ukvarjajo s športom. Z uni-
verzitetnimi reprezentancami 
ter posamezniki sodelujejo na 
različnih tekmovanjih. UŠZP je 
aktivno vključena tudi v projekt 
SOPA – Skupaj za odgovoren 
odnos do pitja alkohola.
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ŠOUP je v preteklih letih 
postala ena od najpomemb-
nejših mladinskih organizaciji 
v slovenski Istri in širše. Z 
realizacijo velikega števila 
projektov ter z zastopa-
njem interesov študentk in 
študentov se je uveljavila kot 
pomemben faktor pri obli-
kovanju mladinske politike 
v slovenski Istri.

VIZIJA ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE UNIVERZE NA 
PRIMORSKEM

V prihodnosti želijo realizirati še 
večje število projektov, pridobiti 
nove, inovativne ideje ter se 
tudi naprej boriti za pravice 
študentk in študentov ter za 
izboljšanje njihovega položaja. 
ŠOUP se bo neprestano borila 
za pravice slehernega študenta 
in bo s svojim delovanjem ter 
predlogi poskušala pozitivno 
vplivati na položaj študentov, 
ki študirajo na Primorskem.

Želijo si kakovostnega so-
delovanja z organizacijami, 
ki delujejo znotraj lokalne 
skupnosti, ter z vsemi, ki lahko 
pozitivno vplivajo na položaj 
vseh mladih v Sloveniji.



58 Študentsko organiziranje v Sloveniji

Zveza ŠKIS

Zveza ŠKIS je povezovalni 
člen med študentskimi klubi 
ter skupaj z njimi ustvarja 
močno študentsko skupnost 
na lokalni in nacionalni ravni. 
Klube podpira, jim pomaga pri 
prenosu znanja, predstavlja 
skupne interese ter spodbuja 
njihov napredek in razvoj. 

Zveza je bila ustanovljena 16. 
junija leta 1994, ko je nekaj 
aktivistov prišlo na idejo, kako 
povezati študente na nacio-
nalni ravni. Lokalne skupnosti 
so že imele klube, ki so zdru-
ževale študente, povezati vse 
med seboj pa je bil pravi izziv. 
Od dneva ustanovitve Zveza 
ŠKIS tako deluje na področju 
povezovanja klubov in si kot 

njihova »mama« prizadeva za 
njihovo dobrobit.

Zvezo ŠKIS danes sestavlja 51 
študentskih klubov in 7 prid-
ruženih članov, ki so ključni 
kamenčki v njenem mozaiku. 
Na sami Zvezi deluje več kot 
50 aktivistov v štirih vsebinskih 
odborih – Odboru za socialo in 
zdravstvo, Odboru za šolstvo, 
Odboru za izobraževanje in 
Mednarodnem odboru. Poleg 
vsebinskih odborov pa so se-
stavni deli Zveze tudi Glavni 
odbor, Upravni odbor opera-
tivnega dela, Nadzorna komisi-
ja, Pravna pomoč in Varnostni 
svet, ki je najpomembnejši 
faktor za prenos informacij 
in uspešno sodelovanje med 

Zvezo in klubi. S projekti, ki 
jih organizirajo, skušajo klube, 
ki spadajo pod Zvezo, še bolj 
povezati in s klubskimi akti-
visti deliti informacije in dobre 
prakse, ki so jim v pomoč pri 
opravljanju klubskih dolžnosti. 
S pomočjo klubom pa poma-
gajo tudi samim študentom, 
saj so vedno na tekočem glede 
trenutnih problematik, s kate-
rimi se študenti vsakodnevno 
srečujejo.

Kljub temu, da so časi zelo 
negotovi, se na Zvezi po 
najboljših močeh trudijo op-
ravljati svoje poslanstvo, saj 
so aktivisti Zveze ŠKIS trmasti, 
odločni, organizirani in izobra-
ženi. Združujejo jih vrednote, 
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ORGANI IN VSEBINSKI 
ODBORI
ZVEZE ŠKIS

ki veljajo za Zvezo: odkritost, 
srčnost in inovativnost. Radi 
se družijo ter gradijo nova 
poznanstva in prijateljstva. 
Ni treba zmagati na vsakem 
tekmovanju – važno je sode-
lovati in pri tem pridobiti nova 
znanja in izkušnje. Sodelovanje 
je namreč ena izmed kako-
vosti, ki jih Zveza nudi in ceni. 
Zveza ŠKIS je šola za življenje. 
Poleg medsebojnega sode-
lovanja aktiviste nauči tudi 
spoštovanja in sprejemanja 
drugih v vsej njihovi raznoli-
kosti. Delovanje na Zvezi jih 

pripravi na delo, ki ga bodo 
opravljali v nadaljevanju svoje 
življenjske poti.

Vrednote, ki jim sledimo, so od-
govornost, zaupanje, podpora 
in prenos znanja, povezovanje, 
inovativnost in ustvarjalnost 
ter iniciativnost.

Zveza ŠKIS sledi viziji, da bi do 
leta 2025 postala Zveza, ki bi 
bila s svojim delovanjem vzor 
in ponos študentskim klubom. 
S kvalitetnim prenosom znanja 
bodo opolnomočili študent-

ske klube in jih spodbujali h 
kakovostnejšemu delovanju 
na lokalni ravni. Glede na 
potrebe in želje klubov bodo 
postavili najučinkovitejši sis-
tem komunikacije z njimi ter 
tako vzpostavili skupnost, 
ki bo spodbujala napredek, 
razvoj ter utrdila pripadnost 
Zvezi ŠKIS. Poleg tega bodo 
predstavniki in predstavnice 
Zveze ŠKIS skupaj s študent-
skimi klubi postali enakopravni 
deležniki pri vseh vprašanjih, ki 
zadevajo študente v Republiki 
Sloveniji.

Glavni odbor je izvršni organ Zveze ŠKIS, 
ki za svoje delo odgovarja Svetu Zveze 
ŠKIS. Poleg predsednika Zveze ŠKIS, 
Glavni odbor sestavljajo še predsednik 
Sveta ŠOLS, predsednik Varnostnega 
sveta, blagajnik in 4–6 članov, ki opravljajo 
dela na različnih področjih. Na Zvezi ŠKIS 
delujejo tudi vsebinski odbori na področju 
sociale in zdravstva, visokega šolstva, 
mednarodnega sodelovanja mladinskih 
organizacij, dijaškega organiziranja v 
okviru Zveze ŠKIS, izobraževanja in na 
ostalih področjih, povezanih s skupnostjo 
študentov.

GLAVNI ODBOR
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Varnostni svet

Posamezne članice Zveze 
ŠKIS oz. študentski klubi se 
združujejo v šest regij: 02 re-
gijo, 03 regijo, Osrednjo regijo, 
Gorenjsko regijo, Dolenjsko 
regijo in Primorsko regijo. 
Regije so bile oblikovane glede 
na zgodovinsko združevanje 
študentskih klubov, ki so se 
združevali na podlagi geo-
grafskih značilnosti Slovenije. 
Varnostni svet predstavlja 
vez med študentskimi klubi 
in Zvezo ŠKIS. Njegovi člani 

študentskim klubom poma-
gajo pri njihovem delovanju, 
zastopajo njihove interese, jim 
svetujejo, jih obveščajo o aktu-
alnih zadevah ter spodbujajo 
pri delu, hkrati pa skrbijo za 
regijsko povezanost. Pred-
stavniki študentskih klubov se 
srečujejo na regijskih sejah, 
ki jih vodi in sklicuje vodja 
posamezne regije oziroma 
član Varnostnega sveta.

Od študijskega leta 2008/09, ko 
je prvič zaživel, Upravni odbor 
operativnega dela Zveze ŠKIS 
nudi podporo drugim organom 
in članom Zveze ŠKIS ter izvaja 
lastne projekte. Organ opera-
tivnega dela Zveze je Upravni 
odbor, sestavljen iz predsednika 
in 4 članov, ki so osredotočeni 
na različne segmente delovanja. 
Medtem ko se vsebinski odbori 
Zveze ŠKIS ukvarjajo s področji 
sociale in zdravstva, visokega 
šolstva, mednarodnega sodelo-

vanja, dijaškega organiziranja in 
izobraževanja, so člani operati-
ve močni na področjih trženja, 
razpisov, odnosov z javnostmi, 
marketinga in koordinacije pro-
jektov. Promovirajo aktivnosti 
študentskih klubov s sistemom 
promocije ŠPK (Škisova pro-
mocija klubov), s tedenskimi 
obvestili posredujejo aktualne 
novice in poročajo o dogajanju 
na klubih prek sistema Kliping, 
med aktivisti na klubih iščejo 
nove sodelavce in se vsako leto 

Upravni odbor operativnega dela

trudijo optimizirati projekte na 
način, da bi tesneje povezali 
študentske klube in mlade iz 
vse Slovenije.

PROJEKTI:
• Škisova prednovoletna
večerja,
• S Škisom do čistejše
Slovenije in 
• Škisov piknik.
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S projekti in izobraževanji pripravljajo 
ter izobražujejo aktiviste študentskih 
klubov za uspešno in kakovostno delo-
vanje kluba, spodbujajo prenos znanja 
starejših aktivistov na nove in podpirajo 
ter omogočajo neformalno izobraževanje 
med študenti. Osrednji cilji Odbora za iz-
obraževanje Zveze ŠKIS so vestna skrb 
za učinkovito neformalno izobraževanje 
med aktivisti študentskih klubov in Zveze 
ŠKIS, ozaveščanje o novostih na področju 
izobraževanja ter s svojim delovanjem 
spodbuditi samoiniciativno željo po znanju. 
Poseben del odbora je Bazen trenerjev 
Zveze ŠKIS. Ta je eden ključnih temeljev pri 
zagotavljanju kakovostnega izobraževanja 
in pri podpori študentskih klubov Slove-
nije. V okviru Odbora za izobraževanje 
je na letni ravni izvedenih več kot 400 
izobraževalnih ur, ki jih v celoti izvedejo 
usposobljeni trenerji Bazena trenerjev 
Zveze ŠKIS, ki ga sestavlja 28 aktivnih 
članov z dolgoletnimi izkušnjami z različnih 
strokovnih področij.

PROJEKTI:
• IZOPOP,
• Škisova akademija,
• Klubi za klube,
• tehnične akademije in
• trening trenerjev.

Odbor za
izobraževanje
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Vsebinski odbori

ODBOR ZA SOCIALO IN 
ZDRAVSTVO 
Odbor obravnava in se zavze-
ma za pravice na področju 
štipendiranja, študentskega 
dela, zdravstvenega zavaro-
vanja, zdravstva, študentskih 
družin, študentov s posebnimi 
potrebami, subvencioniranega 
bivanja, prevoza ter prehra-
ne. Odbor študentske klube 
in študente redno obvešča 
ter jim ponuja informacije s 
področja sociale in zdravstva, 
v sodelovanju z njimi pripravlja 
projekte ter jih spodbuja k čim 
širšemu socialnemu delovanju. 
Prav tako pa odbor deluje tudi 
na ravni Študentske organiza-
cije Slovenije – v okviru odbora 

za socialna in zdravstvena 
vprašanja –, kjer zagovarja 
interese in pravice študentov 
na nacionalni ravni.

PROJEKTI:
• Spomladanska in Jesenska 
študentska krvodajalska 
akcija »Častim 1/2 litra!«,
• Škisova štorklja,
• Varno s ŠKIS-om,
• Škisova popotnica za 
študente,
• Manj svečk za manj 
grobov,
• Mala pozornost za veliko 
veselje in 
• Duševno = pomembno.

ODBOR ZA VISOKO
ŠOLSTVO 
Namen odbora je prenos infor-
macij o aktualnem dogajanju s 
področja visokega in srednjega 
šolstva z nacionalne na lokal-
no raven in obratno. Odbor 
aktivno spremlja spremembe 
zakonodaje ter nanje podaja 
predloge in konstruktivne kritike. 
Pri svojem delovanju zagovarja 
stališča ter interese študentov 
(in dijakov) in študentskih klubov 
na ravni Študentske organizaci-
je Slovenije in na ravni države. S 
svojim delovanjem si prizadeva 
za ohranitev vseh dosedanjih 
pravic študentov in dijakov ter 
za kakovosten in mednarodno 
primerljiv študij oz. srednješol-
sko izobraževanje. Na področju 
dijaškega delovanja odbor 
stremi tudi h kontinuiranemu 

izobraževanju dijaških aktivistov 
študentskih klubov in k prever-
janju delovanja dijaških sekcij.

Aktualne teme visokega šolstva 
so Zakon o visokem šolstvu, 
Zakon o raziskovalni in razvoj-
ni dejavnosti, Zakon o višjem 
strokovnem izobraževanju, 
Slovensko ogrodje kvalifikacij, 
Nacionalni program visokega 
šolstva (NPVŠ), Raziskovalna in 
inovativna strategija Slovenije 
(RISS), Pravilnik o razpisu za 
vpis in izvedbi vpisa v visokem 
šolstvu, Uredba o javnem finan-
ciranju visokošolskih zavodov 
in drugih zavodov, Uredba o 
sofinanciranju doktorskega štu-
dija ter študentska svetovalnica.

MEDNARODNI ODBOR 
Mednarodni odbor si prizadeva 
za vzpostavitev in ohranitev 
vezi s sorodnimi mladinskimi 
organizacijami po Evropi. 
Promovira mobilnost med štu-
dentskimi klubi na lokalni ravni, 
jim pomaga pri udejstvovanju 
na mednarodnih aktivnostih, 
prek nadgrajevanja baze tujih 
partnerjev pa študentskim klu-
bom omogoča lažji dostop do 
mobilnosti. Za lokalne klube 
Mednarodni odbor prav tako 
organizira delavnice, preda-
vanja in izobraževanja na 
temo mednarodne mobilnosti 
in izkušenj, izdaja brošure ter 
posreduje tedenske ponudbe 
za kratkotrajne izmenjave.. 
Vsako leto Mednarodni odbor 
pomaga soustvarjati tudi 
vzdušje na Škisovi tržnici, saj na 
Mednarodnem otočku zbere 
tuje študente in društva, kjer 
predstavijo svoje posebnosti 
in kulinariko.

Nadzorna komisija Zveze 
ŠKIS je nadzorni organ Zveze, 
ki za svoje delo odgovarja 
Svetu Zveze ŠKIS. S petimi 
člani spremlja delo organov 
Zveze in opravlja funkcije 
razsodnega in disciplinske-
ga organa. Skrbi za smotrno 
in transparentno delovanje 
Zveze ter njenih organov, 
sodeluje pri potrjevanju 
projektov ter ocenjuje na-
menskost in ekonomičnost 
izdatkov Zveze ŠKIS.

Nadzorna komisija
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Zveza ŠKIS prek številnih projektov skrbi za 
konstanten napredek in medsebojno pove-
zanost klubov. V sodelovanju z njimi vsako 
leto organizira največjo kulturno-zabavno 
prireditev za mlade v Sloveniji – pod njenim 
okriljem v začetku meseca maja vseh 57 
študentskih klubov združi svoje izkušnje, 
ideje in zagnanost na Škisovi tržnici, kjer 
se predstavijo z izvirnimi stojnicami in do-
mačo kulinariko ter poskrbijo za pravi sejem 
slovenske kulture.

Pred 20 leti so med študentskimi bloki v 
Rožni dolini klubi prvič postavili svoje bolj 
ali manj dodelane stojnice ter z izjemnim 
vzdušjem poskrbeli, da je v naslednjih letih 
prireditev še rasla. Danes klubi specifiko do-
mačih krajev predstavljajo na stojnicah po 
regijskih otočkih, ki skupaj tvorijo Slovenijo 
v malem. Obiskovalci lahko vsako leto na 
Mednarodnem otočku uživajo tudi v dobrotah 
in zanimivostih iz tujine.

Škisova tržnica se je v svoji zgodovini pojavila 
na več lokacijah po Ljubljani. Posebno ener-
gijo je našla na zelenici Letnega telovadišča 
Narodni dom Ilirija, kjer je ostala vse do 
lanskega leta, ko se je ob polnoletnosti selila 
na novo lokacijo, na zelenico Kardeljeve plo-
ščadi za Bežigradom. S selitvijo prireditve je 
Zveza ŠKIS zapisala novo zgodbo o uspehu, 
saj je na novo prizorišče privabila več kot 
22.000 obiskovalcev.

Največji projekt 
Zveze ŠKIS:
Škisova tržnica

“Škisova tržnica – slehernemu (študen-
tu) poznana kot največja enodnevna 
prireditev v Sloveniji, ki združi še tako 
različne ljudi na enem mestu, kjer se 
prepustijo neverjetni energiji in občut-
kom, ki ga lahko ustvari samo Škisova 
tržnica.”
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Svet 
ŠOLS
Svet študentskih organizacij 
lokalnih skupnosti  (v nada-
ljevanju Svet ŠOLS) je najvišji 
skupni politični organ študent-
skih klubov s statusom ŠOLS 
in hkrati predstavlja tudi eno 
izmed štirih entitet Študentske 
organizacije Slovenije. V Svet 
ŠOLS se združujejo predstav-
niki posameznih ŠOLS, vsaka 
ŠOLS pa ima enega predstav-
nika – svetnika. Svetniki torej 
zastopajo svoj študentski klub 
na nacionalnem nivoju in so 
predstavniki kluba v Skupščini 
ŠOS. Svet ŠOLS je sestavljen iz 
51 študentskih klubov s statu-
som ŠOLS.

Vodenje Sveta prevzame pred-
sednik, ki ga svetniki izvolijo 
z večino vseh članov. Poleg 
predsednika Svet imenuje še 
drugega člana Predsedstva 
ŠOS, dva člana Nadzorne 
komisije ŠOS in dva člana 
Častnega razsodišča ŠOS. 
Predstavniki, imenovani s strani 
Sveta ŠOLS, so torej vključeni 
organe ŠOS in predstavljajo 
študentske klube s statusom 
ŠOLS v očeh javnosti. Prav 
tako so na voljo študentskim 
klubom, ko potrebujejo pomoč. 
Vsebine, ki se obravnavajo na 
sejah Sveta ŠOLS, so zakono-
daja v povezavi s študentsko 
politiko, pravila delovanja štu-
dentskih organizacij in druge 
pomembne družbene teme.
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Svet ŠOLS se tesno povezu-
je tudi z organizacijo, ki ji je 
v danem obdobju dodeljen 
status Zveze društev ŠOLS (ZD 
ŠOLS), kar je v trenutnem ob-
dobju Zveza študentskih klubov 
Slovenije (Zveza ŠKIS). Skupaj 
naslavljata problematike, s ka-
terimi se srečujejo študentski 
klubi, jih rešujeta ter skrbita za 
kakovost delovanja klubov.
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Študentski klubi 
Študentje so se v zgodovini 
povezovali v različne skupine 
oz. organizacije zaradi težnje 
po organiziranju projektov 
in iniciativ, ki so jih takratni 
mladi prepoznali kot nujne in 
potrebne v lokalnih okoljih. V 
različnih oblikah organiziranja 
in v času različnih državnih 
struktur so ostali povezani, 
iz tega pa so kasneje začeli 
nastajati študentski klubi. Klubi 
so torej v preteklosti nastali 
zaradi potrebe združevanja 
študentov oz. mladih v lokalni 
skupnosti, težnje po izboljša-
nju položaja mladih in zaradi 
zagovorništva mladih tako na 
lokalni kot tudi na nacionalni 
ravni. Danes se prvoten namen 
klubov ohranja v različnih 
oblikah in glede na potrebe 
ter angažiranost oz. aktivnost 
posameznih generacij.

Z organizacijo kvalitetnih in 
raznovrstnih dejavnosti ter 
z zagotavljanjem številnih 
ugodnosti klubi skrbijo za ak-
tivno vključevanje in krepitev 
moči mladih. Študentske klube 
tvorijo študentke in študenti, 
združeni v prostovoljnih, sa-
mostojnih in nepridobitnih 
organizacijah, ki delujejo 
skoraj v vsaki upravni enoti 
v Sloveniji. Na ustvarjalen in 
učinkovit način iščejo mož-
nosti izboljšanja ponudbe za 
študente in dijake predvsem 
na področju sociale, kulture, 
športa, neformalnega izobra-
ževanja in ostalih obštudijskih 
ter dijaških dejavnosti. Priori-
teta delovanja klubov je – v 
skladu s Študentsko ustavo – 
izvedba čim večjega števila 
kvalitetnih in socialno narav-
nanih projektov, ki omogočajo 

aktivno preživljanje prostega 
časa študentov in dijakov v 
lokalnem in nacionalnem oko-
lju, najlepše pri tem pa je, da 
lahko prav vsak študent, ki je 
član katerega izmed klubov, 
postane aktivist ter predlaga 
in organizira svoj projekt. Klubi 
mladim že od začetka delo-
vanja omogočajo neodvisno 
načrtovanje in izvajanje obštu-
dijskih dejavnosti ter pestro in 
smiselno preživljanje proste-
ga časa. Poleg organizacije 
lastnih projektov nudijo tudi 
podporo v obliki popustov 
za različne storitve, izdelke, 
druženja, izlete in dejavnosti, 
ki se odvijajo predvsem (a ne 
izključno) v lokalnem okolju.



67Študentsko organiziranje v Sloveniji

IZBOLJŠANJE
POLOŽAJA
MLADIH IN
DECENTRALIZACIJA

Ker študentski klubi delujejo v 
skorajda vseh upravnih enotah, 
na nek način skrbijo tudi za 
decentralizacijo mladinskih 
aktivnosti in mladinske politike, 
s svojim delovanjem pa zadr-
žujejo mlade v domačih krajih 
oz. se spopadajo in rešujejo 
“beg možganov” iz manjših 
lokalnih skupnosti in mest v 
večja mesta.

Dejstvo je, da skoraj vse večje 
organizacije za mlade delu-
jejo na območju Ljubljane, v 
Maribora in del tudi v Kopru 
– torej v študijskih središčih. 
Zaradi večje ponudbe tako 
obštudijskih dejavnosti kot 
tudi priložnosti za pridobiva-
nje kompetenc in neformalne 
izobrazbe želi velika večina 
mladih ostati in biti aktivna 
v študijskih središčih. Zaradi 
študentskih klubov pa je slika 
nekoliko drugačna. Že zaradi 
vodenja in rednega delovanja 
na klubu se aktivisti vračajo v 
lokalne skupnosti, prav tako pa 
z organizacijo projektov nazaj 
privabljajo še ostale študente.

Ker so klubi vključeni v nacio-
nalne mladinske organizacije 
ter zastopajo mnenja in inte-
rese mladih iz svojega okolja, 
pomeni, da dajejo glas tudi 
periferiji. Zaradi narave svo-
jega delovanja predstavljajo 
odlično platformo za pridobi-
vanje informacij mladih, prav 
tako pa razširijo te informacije 
naprej do relevantnih institucij. 
Iz lokalnih okolij črpajo potrebe 
in problematiko ter se nanjo 
odzivajo in opozarjajo na več 
ravneh.

Kot nacionalna, je izjemno 
pomembna tudi lokalna 
mladinska politika, saj polo-
žaj mladih v lokalnem okolju 
vpliva tudi na željo po bivanju 
v lokalni skupnosti. Marsikatera 
manjša občina nima drugih re-
levantnih mladih sogovornikov 
kot pa študentske klube. Ker 
klubi združujejo veliko število 
študentov in dijakov in ker se 
– že zaradi lastnega delova-
nja – vedno ravnajo glede na 
potrebe mladih, so najboljši 
poznavalci le-teh.

Ker se redno odzivajo na pot-
rebe, organizirajo projekte, ki 
jih mladi želijo. Najbolj vidna 
področja, na katerih deluje-
jo, so kultura, zabava, šport, 
izobraževanje in sociala, ki 
ji v zadnjih letih (od izbruha 
epidemije Covida-19) name-
njamo vedno večjo pozornost. 
Res je, da v lokalnih skupnostih 
obstajajo organizacije in za-
vodi, ki s svojim delovanjem 
prav tako delujejo na ome-
njenih področjih, vendar se 
običajno osredotočijo le na eno 
področje – klubi pa delujejo na 
vseh področjih. Prav tako klubi 
poskrbijo za to, da aktivnosti 
ponudijo brezplačno ali pa za 
nižjo ceno.
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Kot že omenjeno, je najlepše 
to, da lahko prav vsakdo izvede 
projekt in se tako preizkusi v čem 
novem ali pa dodatno razvija svoja 
močna področja. Klubi na letni 
ravni skupaj organizirajo več tisoč 
projektov. Večji klubi izvedejo med 
40 in 70 projektov letno, manjši 
pa med 20 in 30. 

Družbena omrežja niso več samo 
trend, temveč so postala že stalni-
ca v življenju vseh generacij. Zaradi 
aktivnega delovanja na socialnih 
platformah so klubi tudi pomem-
ben vir relevantnih informacij za 
mlade. Obveščajo jih o aktualnih 
informacijah ter o sprejetih ukrepih 
države, ki se nanašajo na mlade.

Klubi so odlična platforma za uče-
nje ter pridobivanje praktičnega 
znanja in izkušenj. Ko govorimo o 
trgu dela, mladi pogosto opažajo, 
da gre za začaran krog – za delo 
potrebuješ izkušnje, izkušnje pa 
dobiš z delom. Študentski klubi so 
organizacije, ki zaradi široke palete 
delovanja mladim omogočajo 
pridobivanje izkušenj in kompe-
tenc, ki jih izkoristijo pri študiju, pri 
študentskem delu ali kasneje pri 
zaposlitvi. Aktivisti lahko pridobijo 
kompetence s področja vodenja, 
administracije, finančnega poslo-
vanja, komunikacije in marketinga 
in drugih.

PRILOŽNOSTI IN INFORMIRANJE
“Klub ni šola, ti pa lahko veliko ponudi.”

KULTURA: 
• organiziranje razstav, ki 
ponujajo priložnost mladim 
umetnikom,
• manjši koncerti, ki ponujajo 
priložnost mladim, še neuve-
ljavljenim glasbenikom,
• subvencije za kino, gledališče 
in degustacije, ki mladim po do-
stopni ceni omogočajo širjenje 
kulturne zavesti.

REKREACIJA: 
• brezplačne vadbe zaradi sub-
vencioniranega najema dvoran,
• subvencije za koriščenje 
športnih objektov,
• organizacija turnirjev za mlade, 
ki krepijo športno aktivnost 
mladih, povezovanje in druženje.

PODROČJA DELOVANJA
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SOCIALA:
• darovanje v humanitarne sklade,
• nakupovanje šolskih potrebščin za 
socialno šibkejše,
• zbiranje sredstev za socialno šibkejše,
• brezplačne inštrukcije,
• čistilne akcije.

ZDRAVSTVO:
• vseslovenska študentska krvodajalska 
akcija,
• osnovna pomoč na področju duševne-
ga zdravja,
• zdrav zajtrk,
• aktivnosti ob svetovnem dnevu boja 
proti Aidsu.

IZOBRAŽEVANJE:
• organiziranje brezplačnih delavnic,
• pogovori in okrogle mize,
• subvencionirani tečaji,
• predavanja in pomoč pred maturo (za 
dijake).

INTERESNE DEJAVNOSTI:
• organizacija subvencioniranih ali 
brezplačnih izletov,
• možnost udeleževanja mladinskih 
izmenjav.

ZABAVA:
• večji koncerti,
• zabavni tematski dogodki.

DIJAŠKE AKTIVNOSTI: 
• predstavitve študijskih smeri,
• prevozi na informativne dneve.

Ker je projektov ogromno, so zgoraj našteti 
le nekateri.

Skozi svoje delo so se klubi naučili prepoznati 
in naslavljati potrebe mladih. Zaradi svojega 
delovanja lahko dostopajo do velike večine 
populacije mladih in vzpostavijo dobro mrežo 
za pridobivanje in prenos informacij, prepo-
znavanje interesov, spremljanje položaja ter 
ocenjevanje vpliva politike na to družbeno 
skupino. Vedno znova iščejo pomanjkljivosti 
in rešitve ter z lastnim znanjem in izkušnjami 
poskušajo izboljšati položaj mladih, ki jih 
zastopajo. Njihov doprinos je viden predvsem 
v odličnem poznavanju razlik v potrebah 
študentov in dijakov, izzivov manjših lokalnih 
višješolskih in visokošolskih izobraževalnih 
zavodov ter v vsebinskem delu.

Mladi so tisti, ki s svojo participacijo vzposta-
vijo okolje, v katerem lahko sprejemajo 
odgovornost tako za lastno prihodnost kot 
tudi za prihodnost družbe. Ravno zato je 
pomembno, da se mladim prisluhne, omogoči 
priložnost za izražanje svojega mnenja ter 
za razvijanje kritičnega mišljenja. Ravno zato 
je pomembno, da se mlade usposablja in 
usmerja k timskemu delu, različnim načinom 
izražanja ter v iskanje rešitev za različne 
težave.
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02
regijA

Klub Ptujskih študentov
K l u b 
p t u j s k i h 
študentov 

(KPŠ) tvorijo študentke in 
študenti, združeni v prosto-
voljni, samostojni, nepridobi-
tni organizaciji, ki deluje na 
območju Upravne enote Ptuj. 
Zametki povezovanja ptujskih 
študentov v organizacijo se-
gajo v začetek 20. stoletja, ko 
prvi pisni viri govorijo o prvih 
skupnih projektih in iniciativah 
(študentski plesi, pohodi itd.). 
Leta 1992 je skupina študentov 
organizirala ustanovni občni 
zbor, leta 1998 pa je KPŠ 
pridobil status Študentske 
organizacije lokalne skupnosti. 
V naslednjih letih so člani KPŠ 
pričeli z organizacijo nekate-

rih največjih projektov, ki jih 
poznamo še danes – Bazeni 
energije, Kurentanc in Vino ni 
voda. Leta 2001 je pod okriljem 
kluba s svojim delovanjem 
pričela tudi Dijaška sekcija 
KPŠ, ki s projekti še vedno 
popestri dogajanje ptujskih 
dijakov. KPŠ je član Zveze 
ŠKIS od leta 1995.
 
Ptujskim študentom klub 
danes omogoča smiselno 
preživljanje prostega časa ter 
neodvisno načrtovanje in izva-
janje obštudijskih dejavnosti 
na področju neformalnega iz-
obraževanja, kulture, športa in 
rekreacije, zabave in družbeno 
usmerjenih dejavnosti. Poleg 
tega študentom nudi popuste 

za storitve in nakupe, izlete 
in druženja, socialno ogrože-
nim študentom nudi finančno 
pomoč, predvsem pa skrbi za 
izvajanje tradicionalnih projek-
tov, kot so Kurentanc, Bazeni 
energije in Vino ni voda.
 
Aktivisti na KPŠ so ekipa, ki 
si prizadeva za poštenost, 
aktivnost, prostovoljstvo, 
spoštovanje, avtonomnost 
in vpliv mladih v skupnosti. 
Vsak izmed bivših in trenu-
tno aktivnih članov prispeva 
svoj košček v sestavljanko, ki 
ji danes s ponosom pravijo 
Klub ptujskih študentov.
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KURENTANC 
KPŠ vsako leto organizira največje študentsko 
pustovanje v Sloveniji – Kurentanc – že od leta 
2000. Udeležujejo se ga predvsem mlajše genera-
cije dijakov, študentov, »pavzerjev« in zaposlenih. 
Dogodek vedno popestrijo tekmovanje za najboljšo 
masko, krofi in kisla juha ter odlične glasbene 
skupine. Slogan “Se vidimo, če se prepoznamo” je 
med ptujsko mladino že kar tradicionalen. Dogodek 
pa zadnja leta prerašča lokalne okvirje, saj se ga 
udeležujejo tudi študentje iz drugih krajev Slovenije.

VINO NI VODA 
Vino ni voda je najstarejši študentski festival 
vin, ki ga KPŠ organizira že od leta 2002. S pro-
jektom želijo skozi brezplačne degustacije in 
predavanja predstaviti in približati kulturo pitja 
vina tako mladim kot tudi starejšim obiskovalcem 
festivala. Na izbranih lokacijah na Ptuju orga-
nizirajo brezplačne degustacije, spremljajo pa 
jih izobraževanja, dobrodelne licitacije, izleti in 
ogledi ter pestra kulinarika in glasbeni program. 
Na festivalu vsako leto izobražujejo in zabavajo 
več kot tisoč obiskovalcev, hkrati pa s projektom 
spodbujajo tudi medgeneracijsko druženje.

BAZENI ENERGIJE
Bazeni energije so tradicionalen poletni dogodek, 
ki ga KPŠ organizira od leta 2001. Prerasli so v 
največjo »zabavo v bazenu« v Sloveniji, hkrati 
pa veljajo za enega izmed največjih poletnih 
dogodkov na Ptuju. Na večernem odru vsako 
leto navdušujejo znane glasbene skupine, obi-
skovalci pa lahko energijo nabirajo na dnevnem 
programu, kjer se pomerijo v zabavnih športnih 
igrah ter tradicionalnih skokih s skakalnice. Za 
dnevni glasbeni program poskrbijo perspektivni 
DJ-ji. Bazeni energije predstavljajo priložnost za 
sklepanje novih poznanstev in večerno miganje 

z boki, predvsem pa za zabavo v bazenu za vse 
mlade in mlade po srcu.
 
ŠTUDENT DIJAKU 
Študent dijaku je tradicionalni projekt kluba in 
Dijaške sekcije, s katerim skušajo uničiti mite 
o študijskih smereh, pomagati dijakom pri 
odločanju o nadaljevanju svoje izobraževalne 
poti, podati neposredne informacije in osebne 
izkušnje ter ponuditi možnost za odgovore na 
morebitna vprašanja. Študentje na neformalen 
način dijakom predstavijo svojo študijsko smer in 
izkušnjo s fakulteto. Poleg predstavitev študijskih 
programov projekt nadgradijo s predstavitvami 
obštudijskih dejavnosti, študentskega življenja, 
splošnega študijskega procesa ipd.
 
ŠPORTNI DOGODKI IN PROJEKTI
Klub vsako leto organizira več različnih športnih 
dogodkov – odbojkarske turnirje, dobrodelne 
športne dogodke, najem športne dvorane, tečaje 
tenisa, badminton, vodene vadbe in ostale turnirje. 
Prav tako pa klub upravlja z odbojkarskim igriščem 
na mivki, zanj skrbi, ga prenavlja, vodi evidenco 
in organizira projekte na igrišču.
 
OSTALE DEJAVNOSTI IN PROJEKTI:
Klub izvaja še veliko drugih projektov na področju 
kulture, sociale, izobraževanja, rekreacije, dijaškega 
delovanja in interesnih dejavnosti, prav tako pa 
skrbi za zastopništvo mladih in sodelovanje z 
lokalno skupnostjo. Svojim članom nudijo tudi 
brezplačno tiskanje, enkratno socialna pomoč, 
izlete, pohode, brezplačne inštrukcije, »jam sessio-
ne« in manjše kulturne dogodke, oglede športnih 
tekmovanj, krvodajalske akcije, subvencionirane 
smučarske karte in še veliko drugega.
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Klub Koroških študentov
K lub korošk ih 
študentov (KKŠ) 
je največji klub v 
Sloveniji, ki zajema 

celotno območje Koroške in 
je eden izmed najstarejših 
klubov, saj je bil ustanovljen 
že davnega leta 1952. Vmes je 
delovanje KKŠ zamrlo, društvo 
pa je bilo znova ustanovljeno 
leta 1993. KKŠ je član Zveze 
ŠKIS od leta 1994. Klub de-
luje na območju vseh štirih 
upravnih enot na Koroškem 
(UE Ravne na Koroškem, UE 
Dravograd, UE Slovenj Gradec 
in UE Radlje ob Dravi).

Vsak študent na Koroškem, ki 
želi pristopiti v KKŠ, izpolni in 
podpiše zaprisego: »Danes, ko 
postajam član Kluba koroških 
študentov, svečano prisegam, 
da bom po svojih najboljših 
močeh prispeval delež k ra-
zvoju KKŠ, da bom deloval v 
skladu s pravilniki in statutom 
KKŠ, da si bom prizadeval za 

nemoteno delovanje KKŠ in 
njegovih organizacijskih oblik 
ter da bom branil njegovo 
celovitost, pa naj se zgodi 
karkoli.«

S Klubom koroških študentov 
lahko mladi uresničijo ideje 
in projekte, nabirajo izkušnje 
ter spoznavajo nove ljudi. 
Pripravljeni so na izzive in 
na svežo idejo o prihodnosti. 
Zaprisega niso le besede, 
ampak odražajo nenehno 
spoštovanje do kluba, Ijudi 
ter Koroške. Aktivisti KKŠ se 
zavzemajo za pravice dijakov 
in študentov, z odprtostjo in 
razumevanjem pa se trudijo 
uresničevati želje in potrebe 
trenutnih generacij.

KKŠ SUMMER FEST
KKŠ summer festi so stalnica 
na klubu že od leta 2008. Pred-
stavljajo največji dogodek, kjer 
se poleg številnih športnih 
iger odvije tudi pester nočni 

program. Skozi leta so postali 
najbolj priljubljeni dogodki 
Kluba koroških študentov, 
zato se vse nove ekipe trudijo 
obdržati tradicijo, ki pa jo vsak 
po svoje popestri.

KOROŠKI VEČER IN  NATE-
ČAJ: KOROŠKA KDO SI?
Koroški večer so prvič or-
ganizirali leta 2018 v sklopu 
festivala »Koroška, kdo si?«. Ob 
prijetni družbi in pravi koroški 
hrani želijo obuditi koroško kul-
turo in zgodovino. Pod okriljem 
obeh projektov pa organizirajo 
tudi umetniški natečaj vizualne 
umetnosti »Koroška, kdo si?«, ki 
mladim umetnikom omogoča, 
da predstavijo svoj pogled 
na Koroško in jim  ponuja 
iztočnico za nadgrajevanje 
dela in izražanja ter možnost 
samostojne razstave v galeriji.
KOROŠKI MLADINSKI KUL-
TURNI CENTER KOMPLEKS 
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(KMKC KOMPLEKS)
Mladinski kulturni center Kompleks je rezultat večletnih prizadevanj KKŠ za vzpostavitev 
kontinuiranega kulturno-zabavnega programa na območju Koroške. Glavna ambicija 
regionalnega mladinskega centra Kompleks je zagon kvalitetnih programskih vsebin 
s področja kulture, športa in izobraževanja. KMKC Kompleks je gostil že veliko znanih 
skupin in skupin na začetku svoje karierne poti, ki jih danes štejemo med najuspešnejše 
glasbene skupine v Sloveniji. Kompleks je prostor tako za mlade talente, ki so na poti do 
uspeha, kot tudi za stare mačke, od katerih se lahko drugi učijo in tako skupaj preživljajo 
prosti čas.

KOROŠKE GAVDE
Koroške gavde so študentske zabave KKŠ 
z večletno tradicijo. Klub med letom orga-
nizira več gavd, katerih namen je druženje 
koroških študentov v univerzitetnih središčih. 
Tradicionalno jih v Ljubljani in Mariboru 
organizirajo že več kot 15 let.

OSTALE DEJAVNOSTI IN PROJEKTI 
Na področju izobraževanja organizirajo delavnice, potopise in različna predavanja, 
delujejo pa tudi na ekološkem področju, s katerim svoje člane ozaveščajo o varovanju 
okolja. Letno izvedejo več projektov, s katerimi članom omogočajo »tavšanje« nenoše-
nih oblek, čevljev in plaščev. Izvajajo še tečaje tujih jezikov, čistilne akcije, mednarodne 
izmenjave, športne dogodke in turnirje, itd.

Klub mariborskih študentov 
(KMŠ) oblikuje ekipa, kjer vsak 
s svojo samoiniciativnostjo, 
ažurnostjo in motivacijo že 25 

let stremi k izboljšanju položaja mariborskih 
študentov. Z izvajanjem dogodkov na športnih, 
zabavnih, izobraževalnih, humanitarnih, soci-
alnih, kulturnih in drugih vsebinskih področjih 
omogoča pester nabor priložnosti za razvoj ter 
osebnostno rast. Cilj delovanja je, da z različnimi 
obštudijskimi dejavnostmi popestrijo študentski 
vsakdan. Delujejo na območju Upravne enote 
Maribor in Upravne enote Pesnica, znotraj 
katerih na letni ravni organizirajo več kot 80 
projektov, s čimer se klub uvršča v pomemben 
del družbenega življenja na lokalnem nivoju. 
Na klubu aktivno deluje šest sekcij, ki s svo-
jimi projekti na različnih področjih stremijo k 
izboljšanju položaja študentov in dijakov ter 
popestritvi njihovega vsakdana.

Klub mariborskih študentov je bil uradno 
ustanovljen leta 1996. V preteklosti je bilo 
prvotno ime KŠMR – Klub študentov mari-
borske regije, ki so ga kasneje preimenovali v 
KMŠ – Klub mariborskih študentov. Leta 2017 
pa je društvo na Vetrinjski ulici, v centru mesta 
Maribor, otvorilo nove prostore – “Pisarno”, ki 
je na voljo tudi zunanjim obiskovalcem. Na ta 
način društvo in njegovo delovanje približajo 
tudi širši javnosti. Poleg rednih dogodkov v 
klubskih prostorih pa izvajajo tudi razne druge 
dogodke. KMŠ je član Zveze ŠKIS od leta 1996. 
Klub sicer deluje v študijskem središču, zato 
aktivno deluje ves teden.

»PISARNA«
“Pisarna” je eden izmed največjih projektov, 
ki ga ves čas nadgrajujejo in izpopolnjujejo. 
V “Pisarni” gostijo strokovnjake z različnih 
področij, ki z obiskovalci delijo svoje znanje 

Klub Mariborskih študentov
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in izkušnje, prav tako pa spodbujajo mlade 
ustvarjalce in jim nudijo platformo, prek katere 
se lahko kreativno izražajo.

FTRGATEV
Ftrgatev je največji dogodek KMŠ, ki je postal 
že tradicionalen del začetka študijskega leta 
v mariborski regiji. Sestavljen je iz popoldan-
skega, športnega dela, ki je ločen projekt, in 
večernega, koncertnega dela. Na dogodku je 
nastopilo že veliko znanih slovenskih in tujih 
skupin, ki vsako leto navdušujejo množico 
več kot 2000 ljudi. Ftrgatev je v tem času 
postala več kot samo dogodek – je gibanje, 
ki spodbuja ljudi, da presegajo svoje meje 
in praznujejo vse, kar šteje. Dogodek je tudi 
dobrodelno obarvan.

KMŠ ODER
KMŠ oder mladim v Mariboru ponuja mož-
nost, da svoj talent predstavijo širši publiki. 
S postavitvijo odra jim klub omogoča, da se 
predstavijo na enem izmed največjih dogod-
kov v Mariboru – na Festivalu Lent. KMŠ oder 
torej ponuja priložnost mladim glasbenikom, 
glasbenim skupinam ter DJ-jem na začetku 
svoje glasbene poti.

STAND-UP
KMŠ letno organizira več serij stand-up do-
godkov, s katerimi želi zabavati vse generacije 
obiskovalcev po simbolični ceni. Nekateri 
dogodki so tudi dobrodelni, saj se celotna 
vstopnina podari v dobrodelne namene.

OSTALI PROJEKTI/PODROČJA DELOVANJA
Sekcije, ki delujejo znotraj kluba, so sekcija za 
kulturo in izobraževanje, sekcija za socialo in 
zdravstvo, sekcija za šport in zabavo, sekcija 
za mednarodno povezovanje, dijaška sekcija in 
sekcija za marketing. Klub organizira petkove 
koncerte, sobotne izlete, stand-upe, izobraže-
valna predavanja, športne turnirje, dobrodelne 
akcije, zanimive pogovore, družabne večere 
in še marsikaj.
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Klub Ormoških študentov
Klub ormoš-
kih študentov 

(KOŠ) je izključno prostovoljna 
organizacija, ki deluje na po-
dročju občin Ormož, Središče 
ob Dravi in Sveti Tomaž. Vsako 
leto izvedejo več kot 20 projek-
tov, ki so namenjeni vsem sta-
rostnim skupinam. S pomočjo 
projektov želijo prebivalcem 
Ormoža in okolice omogočiti 
aktivno preživljanje prostega 
časa, prav tako pa popestriti 
dogajanje v Ormožu.

Vsi aktivisti na klubu so pro-
stovoljci, saj so vsa finančna 
sredstva namenjena ustvar-
janju novih in nadgradnji 
starih projektov. Vodi jih slo-
gan »Skupaj zmoremo več«, 
zato sodelujejo tudi z ostalimi 
lokalnimi društvi in organiza-
cijami. Čeprav spadajo med 
najmanjše klube v Sloveniji 
in delujejo v dokaj majhnem 
okolju, je obisk njihovih projek-
tov izvrsten. Skrbijo pa tudi za 
bogato obštudijsko življenje, 
študentske ugodnosti, izobra-
ževanje, rekreacijo in druženje 
mladih. Pravi Ormožani si ne 
znajo več predstavljati poletja 

brez OFAK Festivala, ki je pos-
tal eden od najbolj obiskanih 
dogodkov.

Cilji kluba so študentsko 
mladino navdušiti za aktivno 
udejstvovanje na obštudijskih 
področjih, lokalni skupnosti 
pokazati, da je mogoče z 
inovativnimi prijemi marsikaj 
narediti za vzdušje v Ormožu 
in okolici, študentom omogočiti 
čim bolj cenovno ugoden in 
kvaliteten študij, sponzorsko 
podpreti dobre projekte in za-
misli ter navsezadnje s svojim 
delovanjem in projekti navdu-

šiti še ostale klube v regiji za 
več skupinskega dela. Skozi 
več kot 25-letno delovanje 
so dokazali, da so eno izmed 
tistih društev, na katerega se 
lahko zanesejo vsi domačini in 
ostale organizacije, poskušali 
pa bodo najti pot, da realizirajo 
čim več skupnih projektov. 
KOŠ je član Zveze ŠKIS od 
leta 2003.

ZBUDI SE, ORMOŽ
Zbudi se, Ormož je prvič za-
živel leta 2015 kot dogodek v 
osrčju Ormoža – v športnem 
parku Mestna graba, ki s svojo 



76 Študentsko organiziranje v Sloveniji

Klub prekmurskih študen-
tov (KPŠ) je eden najsta-
rejših študentskih klubov 

v Sloveniji. Ustanovljen je bil leta 1934. Svoje 
poslanstvo je uspešno opravljal že v preteklosti, 
pomemben dejavnik za mladinsko in predvsem 
študentsko populacijo pa v domačem okolju 
predstavlja tudi danes, saj pomembno prispeva 
k izobraževalnemu in družabnemu življenju. 
Klub prekmurskih študentov deluje na območju 
Upravne enote Murska Sobota. Namen kluba 
je ustvarjati pisano paleto aktivnosti, nuditi 
ugodnosti za svoje člane ter zastopati njihova 
stališča na lokalni ravni. KPŠ je član Zveze ŠKIS 
od leta 1993.

V KPŠ izvajajo projekte na različnih področjih, 
kot so skrb za socialno šibke študente in mlade 
študentske družine, prevoz študentov in dijakov 
v študijska središča, organizacija glasbeno-
-kulinaričnih in zabavnih srečanj študentov in 
ostalih Prekmurcev, sproščene in poučne eks-
kurzije ter izleti, družbeno koristne in dobrodelne 
dejavnosti, športne in rekreativne dejavnosti, 
izobraževalne dejavnosti ... Skrbijo pa tudi za 
zastopanje mladih v civilni družbi. Klub ima 
tudi svoje glasilo, imenovano Študentske tute, 
ki ga izda enkrat do dvakrat letno.

Ker so v preteklih letih okrepili delovanje na 
humanitarnem področju, so dobili tudi naziv 
in priznanje za »Naj prostovoljno organizacijo 
v Murski Soboti« za leto 2020.

BUJTA REPA
Dogodek ob dobri zabavi, glasbi in kulinariki 
združi prekmurske študentke in študente ter 
tiste, ki so to včasih bili, prisotni pa so tudi 
politiki, gospodarstveniki in ostali gostje iz 
slovenskega javnega življenja. Prireditve se 
vsako leto udeleži tudi veliko število študentov 
iz drugih regij, saj Bujta repa slovi kot ena 
najboljših študentskih zabav v Ljubljani. Zaščitni 

Klub Prekmurskih študentov

podobo predstavlja popoln 
prostor za celodnevno ra-
janje predvsem na atletskih 
površinah, proti večeru pa se 
spremeni v odličen prostor za 
zabavo.

ORMOŠKI FESTIVAL
AKTIVNIH KLUBOV (OFAK)
OFAK je tradicionalen festival, 
ki ga KOŠ prireja že od leta 
2009. Je kombinacija kulturnih, 
kulinaričnih in športnih dogod-
kov. Namen festivala OFAK je 
predvsem ta, da ob zaključku 

poletja mladim (in mladim 
po srcu) ponudijo kvalitetne 
glasbene, kulturne in športne 
vsebine.

IZLETI IN POHODI
Klub ormoških študentov 
vsako leto organizira različne 
izlete in planinske pohode za 
svoje člane, s katerimi poskrbi 
za športno aktivnost in mladim 
ponudi tovrstne aktivnosti po 
simbolični ceni.

OSTALI PROJEKTI/PODROČJA 
DELOVANJA
Klub redno organizira različne 
športne dogodke in turnirje, 
dobrodelne akcije v lokalnem 
okolju in širše, kulturne in ku-
linarične projekte, družabne 
večere in kvize ter se veliko 
povezuje z lokalno skupnostjo.
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znak prireditve je seveda odlična bujta repa 
s kolinami. Tako se vsaka Bujta repa prične 
s svečano večerjo z repo in prekmursko gi-
banico. Dogajanje se nadaljuje s popularnimi 
glasbenimi skupinami.

CENTER ZA POMOČ OBČANOM
KPŠ in Mestna občina Murska Sobota sta 
vzpostavila Center za pomoč občanom, tam 
pa delujejo študentje, ki nudijo brezplačno 
učno pomoč, psihološko podporo in osnovno 
pravno svetovanje. Center za pomoč občanom 
je na voljo vsem, ki potrebujejo kakršnokoli 
pomoč ali informacije.

ŠTUDENTSKI FOND
KPŠ je v sodelovanju s Pomursko izobraževal-
no fundacijo (PIF), s Pomursko gospodarsko 
zbornico ter z Območno obrtno-podjetniško 
zbornico Murska Sobota v letu 2011 ustanovil 
Študentski fond. Gre za denarni sklad, v ka-
terega Klub prekmurskih študentov daruje 
lastna sredstva, iz katerega se podeli dvajset 
enkratnih štipendij za študente v socialni stiski v 
višini 300 evrov in tako vsaj malo omili njihovo 
stisko ter jim skuša olajšati nadaljnji študij.

INFOBUS
Infobus je projekt, v sklopu katerega Klub pre-
kmurskih študentov vsako leto popelje dijake 
zaključnih letnikov v Ljubljano na informativne 
dneve. Na avtobusu so tudi študenti, ki dijake 

popeljejo na željeno fakulteto ter na podlagi 
svojih izkušenj odgovarjajo na morebitna 
vprašanja.

KUL-TURA!
KUL-tura! je tradicionalen projekt, v sklopu 
katerega enkrat do dvakrat letno izvedejo 
enodnevno prireditev, ki zajema potopisna 
predavanja, različne predstavitve, stand-up 
nastope in koncerte. Prireditev je zelo dobro 
sprejeta tudi izven študentskih krogov in s 
svojimi vsebinami nudi kakovostno preživljanje 
prostega časa. Vse aktivnosti v sklopu pro-
jekta so brezplačne. V KPŠ želijo spodbujati 
zanimanje svojih članov za gledališko kulturo. 
V sklopu projekta zato članom omogočajo 
tudi nakup gledaliških abonmajev po subven-
cionirani ceni za SNG Maribor, SNG Drama 
Ljubljana, SNG Opera in balet Ljubljana ter 
Mestno gledališče ljubljansko.

OSTALI PROJEKTI/PODROČJA
DELOVANJA
Izvajajo projekte na različnih področjih, kot 
so skrb za socialno šibke študente, prevoz 
študentov in dijakov v študijska središča, or-
ganizacija glasbeno-kulinaričnih in zabavnih 
srečanj, sproščene in poučne ekskurzije ter izleti, 
družbeno koristne in dobrodelne dejavnosti, 
športne in rekreativne dejavnosti, izobraževalne 
dejavnosti, itd.



78 Študentsko organiziranje v Sloveniji

Študentsko-mladinski klub Klinka
Študentsko-mla-
dinski klub Klinka 
(ŠMK Klinka) deluje 

na območju Upravne enote 
Gornja Radgona. Klub je bil 
ustanovljen leta 2004 pod 
imenom Mladinski klub Klinka, 
leto kasneje pa je dobil novo 
ime, pod katerim ga poznamo 
še danes. Mladim želijo po-
nuditi čim več raznolikih ter 
kvalitetnih dejavnosti. Ker je v 
njihovi upravni enoti  več občin, 
poskušajo čim več projektov 
izvesti tudi zunaj občine Gornja 
Radgona. Njihovo poslanstvo 
temelji tudi na sodelovanju 
in povezovanju z drugimi 
društvi in organizacijami, ki se 
ukvarjajo z mladimi, tako na 
lokalnem kot tudi na regijskem, 
nacionalnem in evropskem 
nivoju.

Zavedajo se, kaj pomeni 
predstavljati mladim po-
membno organizacijo, zato 
želijo svojim članom ponuditi 
čim bolj raznolike dejavnosti, 
pri tem pa se želijo prilago-
diti njihovim potrebam. Cilj 

ekipe je, da sledi načelom in 
vrednotam, ki so bile v klubu 
vzpostavljene konec leta 2009, 
po drugi strani pa si s svežimi 
idejami in močmi prizadevajo 
vse skupaj dvigniti še stopnjo 
višje. Zadali so si cilj, da do-
godke in projekte ohranijo na 
že doseženem nivoju ali pa jih 
celo poskušajo preseči.

ŠPORTAJ S KLINKO
To je tradicionalen športni do-
godek, ki ga vsako leto od leta 
2011 izvedejo na TŠC Trate v 
Gornji Radgoni, in sicer drugo 
soboto v juniju. Z dogodkom 

želijo spodbuditi mlade in 
mlade po srcu k aktivnemu 
preživljanju prostega časa ter 
raziskovanju nečesa novega. 
Na dogodku lahko obiskovalci 
tekmujejo v različnih športnih 
disciplinah, v nekaterih pa se 
tudi brezplačno preizkusijo. 
Obiskovalcem želijo ponuditi 
enodnevno športno ekstazo, 
polno novosti, ekstremizma, 

zabave, druženja in športa. 
Športaj s Klinko vsako leto 
obogatijo tudi z raznolikimi 
športnimi aktivnostmi, ki v 
njihovem okolju niso dostopne, 
in tako naredijo dogodek še 
bolj edinstven.

FAŠENK
Gre za tradicionalen dogodek, 
ki ga prirejajo že od leta 2008. 
Gre za enega izmed največjih 
koncertnih pustovanj v Po-
murju, ki v Gornjo Radgono 
vsako leto privabi ogromno 
pustnih mask. Fašenk je eno-
dnevni dogodek, ki spodbuja 
ohranjanje običajev ter gosti 
kakovostne glasbenike. Projekt 
so zasnovali predvsem na te-
meljih odlične glasbe, katere 
namen je, da domačinom in 
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ostalim ponudi večer plesa in 
sprostitve.

KLIZKA
Vsako leto oktobra Klinkin »N« 
oslabi (beri: se napije) zaradi 
vplivov študentskih žurov in se 
prevrne v »Z«. Tako je nastala 
Klizka: Klízka -e ž (i), klinkastič-
na zabava, ki se zgodi enkrat 
na leto, na katero pridejo vsi 
zabave željni/-e študenti/-ke, 
dijaki/-nje, mladi, stari in mladi 
po srcu.

SMUČAJ S KLINKO
V zimskih mesecih ŠMK Kli-
nka popelje svoje člane na 
enodnevno ali dvodnevno 
smučanje, da se sprostijo na 
snegu na odličnih smučiščih ter 
si naberejo moči za uspešno 
nadaljevanje študijskih ob-
veznosti.

OSTALI PROJEKTI/PODROČ-
JA DELOVANJA
Klub deluje na različnih vsebin-
skih področjih, med drugim tudi 
na področju sociale (sofinanci-
ranje knjig/študijske literature, 
brezplačno tiskanje dokumentov 
v pisarni ŠMK Klinka, akcija 
Podari zvezek, projekt Od 
ljudi za ljudi, Anina zvezdica), 
športa, izobraževanja (Educo 
mesec izobraževanja, Klinkaški 
dijaški teden), zdravstva, kulture 
in zabave.

Klub študentov Lendava

Klub študen-
tov Lendava 
– A Lendvai 
Egyetemisták 

Klubja (KŠL-LEK) je nepoli-
tično društvo, prostovoljno 
združenje fizičnih oseb, ki v 
okviru društva zadovoljuje 
potrebe študentov in dijakov 
na območju Upravne enote 
Lendava. Občine v Upravni 
enoti Lendava pa so Lendava, 
Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, 
Odranci, Turnišče ter Velika 
Polana.

Klub je v preteklosti in se-
danjosti vselej veljal za 
pomembno stično točko 
mladinske populacije v lokalni 
skupnosti, kjer je pomembno 
prispeval k oblikovanju izo-
braževalnega in družabnega 
življenja ter svojim članom 
nudil ugodnosti, ob tem pa 
zastopal stališča in organizi-
ral širok nabor aktivnosti. Je 
tudi dvojezični klub, dodatno 
pa v okviru društva deluje še 
dijaška sekcija KŠL. Klub je 
član Zveze ŠKIS od leta 2003.

BOGRAČFEST
V toplih spomladanskih dneh 
napoči čas za Študentski 
Bogračfest, tradicionalno pri-
reditev Kluba študentov Len-
dava, ki združuje vse študente, 
ki imajo radi dobro vino in se-
veda lendavsko tradicionalno 
jed – bograč. Projekt se izvaja 
tako v Lendavi kot tudi v Mari-
boru. V Mariboru se v kuhanju 
bograča pomerijo študentski 
klubi iz celotne Slovenije. Med 
samim kuhanjem potekajo 
zabavne igre in pokušina len-
davske kulinarike. Ko se ta del 
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konča, pripravljene jedi oceni 
strokovna komisija, sledi pa še 
razglasitev rezultatov. Za ve-
černo dogajanje se preselijo v 
bližnji lokal, kjer se družijo do 
jutranjih ur. V Lendavi pa se 
dogodek izvaja že od leta 2011, 
ko je mesto Lendava dobilo 
naziv Evropske prestolnice 
bograča. Od leta 2012 naprej 
so prireditev začeli organizirati 
tudi v Ljubljani, kjer potekala 
v sklopu Majskih iger.

HALLOWEEN BRUCOVANJE
Ker je obdobje prehajanja 
iz dijaškega v študentsko 
življenje eno najlepših v živ-
ljenju, ga je potrebno temu 
primerno tudi začeti. Tako 
na Klubu študentov Lendava 
vsako leto poskrbijo za novop-
ečene bruce, ki jih z manjšim 
krstom uradno sprejmejo 
med lendavske študente. V 
sklopu zabave bruce čaka 
pester animacijski program, 
kjer si lahko s sodelovanjem 
prislužijo bogate in mamljive 
nagrade. Z brucomorom, ki 
ga pripravljajo po starem 
študentskem receptu, nadobu-
dnim brucem poženejo kri po 
žilah, da dobijo energijo za 

žur do jutranjih ur. Dogodek 
združijo z nočjo čarovnic, ki jo 
dodatno popestrijo z bučami, 
svečami, netopirji in strašnimi 
maskami.

PODARI ZVEZEK
Podari zvezek je dobrodelna 
akcija zbiranja šolskih potreb-
ščin za šoloobvezne otroke, ki 
jo koordinira Ustanova lokalna 
razvojna fundacija za Pomurje 
v sodelovanju z Dobrodelnim 

društvom Pomagajmo odprtih 
src, ki ima status humanitarne 
organizacije. V akciji sodeluje 
tudi KŠL. Na zbirni točki kluba 
lahko občani oddajo različne 
šolske potrebščine ter tako 
razveselijo številne otroke.

KÁRACSONFA OSZTÁS
Káracsonfa osztás (madž. 
Podeljevanje božičnih dre-
ves) je projekt, ki so ga v letu 
2020 izvajali prvič. Namen je 
zagotavljanje božičnih dreves 
družinam in posameznikom 
iz UE Lendava, ki si tega iz 
različnih razlogov ne morejo 
privoščiti. Aktivisti kluba so 
posameznikom brezplačno 
delili božična drevesa.

KŠL CARNIVAL
Ker večinoma vsi, predvsem 
pa študentje, radi kažejo svoj 
drugi obraz, KŠL poskrbi, 
da lahko vsaj enkrat letno 
to storijo brez kakršnih koli 
zadržkov. V Mansardi poskr-
bijo za pravo karnevalsko 
vzdušje, kjer je lahko vsak 
to, kar si želi. Seveda poleg 
vsega ostalega poskrbijo za 
odlično glasbo in animacijo 
za ves večer, izberejo pa tudi 
najboljšo skupinsko masko, 
ki prejme zanimivo nagrado.

OSTALI PROJEKTI/
PODROČJA DELOVANJA
KŠL izvaja številne zanimive 
dogodke za študente in dijake. 
Izvajajo zabavne in izobra-
ževalne projekte, pomagajo 
številnim socialno ogroženim 
družinam ter organizirajo 
čistilne akcije in dogodke, 
ki so namenjeni sprostitvi in 
uživanju.
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Klub študentov Slovenska Bistrica 
(KŠSB) je neprofitna organizacija, 
ki svojim članom ponuja razne ugo-
dnosti. Organizirajo športne, zabavne, 
ekološko obarvane, družabne in 

kulturne dogodke, študente obveščajo o ak-
tualnih problematikah ter skrbijo za neformalno 
izobraževanje.

Začetki delovanja kluba segajo v 20. stoletje, 
ko je bil 11. februarja 1991 sprejet prvi statut 
kluba. Od takrat se je na klubu spremenilo mar-
sikaj, ostale pa so nore zabave v Mladinskem 
centru in tradicionalni koncert Dan Ljubezni, 
ki se vsako leto izvaja v maju. Ton ljubezni je 
zaznamoval klub skozi vsa desetletja in še 
vedno ostaja rdeča nit, okoli katere pletejo 
svojo zgodbo. Tako se je skozi leta rodila tudi 
bistriška Noč ljubezni, ki poteka v oktobru. 
Skupaj ta dva koncerta ljubezni zaznamujeta 
vrhunec delovanja kluba in sta tudi najbolj 
prepoznavna.

Seveda so na klubu dejavni na vseh možnih 
področjih. V mladinskem centru, kjer izva-
jajo večino manjših projektov, se vedno za 
vsakogar nekaj najde. Aktivisti na klubu so 
izjemno ponosni na dejstvo, da v svojem kraju 
že več kot desetletje skrbijo za izvajanje prav 
posebne športne discipline, Piratlona. Ogromno 
pozornosti namenjajo tudi dijakom na lokalni 
srednji šoli. Vsako leto zanje zbirajo šolske 

potrebščine ter jih spodbujajo in podpirajo pri 
njihovih prizadevanjih za delo v mestu, zato 
ima KŠSB tudi zelo veliko in aktivno dijaško 
sekcijo. Predhodniki KŠSB so vložili ogromno 
dela v to, da je klub zaživel in postal stalnica v 
življenju Bistričanov. KŠSB je tudi član Zveze 
ŠKIS od leta 1991.

DAN LJUBEZNI
Dan ljubezni je tradicionalna prireditev, ki jo 
organizira Klub študentov Slovenska Bistrica. 
V zgodovino se je zapisalo leta 1994, ko se je 
prireditev prvič odvila. Skozi leta se je dogo-
dek razvijal, se odvil na različnih prizoriščih, 
privabljal vedno nove obiskovalce in skupaj 
z njimi pisal zgodovino.

PIRATLON
Če Piratlona še ne poznate, je najkrajši možen 
opis: »Ena trasa, ena gajba, štirje prijatelji, 
ena Slovenska Bistrica.« Piratlon je šport, ki 
ga je enostavno treba izkusiti.– Gre za ekipni 
šport, pri katerem ekipe z največ štirimi člani 
dobijo zaboj piva in morajo z njim preteči okoli 
4 km dolgo traso. Ko pridejo na cilj, mora biti 
zaboj prazen.

SUBVENCIONIRANO SMUČANJE IN
KOPANJE
Gre za celoletni projekt, ki ga klub organizira 
vsako leto in katerega namen je študentom 
omogočiti cenejše smučanje in kopanje.  Cilj je 
članom omogočiti več rekreacije po nižji ceni.

Klub študentov Slovenska Bistrica
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VREJI FEST
Vreji Fest je KŠSB prvič organiziral v letu 2021. 
Ker so v tem letu praznovali 30. obletnico 
delovanja kluba, so se odločili, da bodo zbi-
rali dobrodelne prispevke in vse prihodke 
od prodaje pijače namenili humanitarnim 
društvom v lokalnem okolju.

OSTALI PROJEKTI/PODROČJA
DELOVANJA
Organizirajo različne kulturne dogodke, iz-
obraževanja, športne turnirje ter koncerte 
z elektronsko ali jazz glasbo. Redno skrbijo 
za zdravje svojih članov prek športa, saj jim 
skušajo zagotavljati rekreacijo – smučanje, 
plezanje, tenis – po dostopni ceni. Veliko se 
posvečajo tudi dobrodelnosti in zabavi.

Prleški študentski klub
P r l e š k i 
študent-
ski klub 

(PŠK) je bil ustanovljen leta 
1954 in je v začetku združeval 
64 študentov iz Prlekije, ki so 
študirali bodisi v Ljubljani 
bodisi v Zagrebu, uradno pa 
je registriran od leta 1994. 
Je študentska organizacija 
lokalne skupnosti (ŠOLS), 
vodena s strani mladih, ki 
živi in deluje za mlade. PŠK 
predstavlja glas in zagovarja 
pravice ter interese študentov 
občin Ljutomer, Križevci, Veržej 
in Razkrižje tako na lokalni kot 
tudi na nacionalni ravni znot-
raj Sveta ŠOLS v Študentski 
organizaciji Slovenije. Svoje 
cilje in namene uresničujejo 
z izvajanjem programov 
interesnih dejavnosti za štu-
dente na različnih področjih 
ter z opozarjanjem javnosti 
o študentskih problematikah.

Povezujejo mlade in prirejajo 
razne prireditve, s katerimi po-
skušajo študentom ponuditi 
kvaliteten in zanimiv način 
preživljanja prostega časa. 
Vsak projekt, ki ga izvedejo, 
predstavlja nov korak, poln 
novih izkušenj in znanj, ki jim 
bodo koristila v prihodnosti. 
PŠK je član Zveze ŠKIS od leta 
1994. Z aktivno organizacijo 
svojega največjega dogodka, 
imenovanega Zobl žur, je klub 
začel leta 1993 v Mariboru. PŠK 
je skozi leta aktivno sodeloval 
pri organizaciji dogodkov in 
prireditev ter ostal zvest svojim 
koreninam.

ZOBL ŽUR
Projekt Zobl žur je tradicio-
nalni projekt kluba, s katerim 
poskušajo svoje delovanje in 
ime prikazati tudi drugod po 
Sloveniji. Projekt so poime-
novali po kulinarični dobroti 
»zobl in lük«, ki predstavlja 
tradicionalno prleško jed, zobl 
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(zaseko) na kruhu z lükom 
(čebulo). Zobl žur vsako leto 
poskrbi za dobro voljo števil-
nih obiskovalcev ob okusnih 
prleških dobrotah ter izbrani 
žlahtni kapljici. Izvedli so ga 
že 52-krat; 24-krat v Mariboru, 
19-krat v Ljubljani in 9-krat v 
Ljutomeru.

ŠPOR(T)HET
Eden izmed pomembnejših 
projektov PŠK je ŠPOR(t)HET. 
Kot že samo ime pove, gre 
za športno obarvan dogodek 
s kulinaričnim pridihom, kjer 
želijo mlade spodbuditi k aktiv-
nejšemu preživljanju prostega 
časa in spoznavanju domačih 
dobrot lokalnih kuharskih moj-
strov. Dogodek popestrijo tudi 
z odličnimi koncerti.

ENKRATNA SOCIALNA 
POMOČ
Na projekt Enkratna socialna 
pomoč se lahko prijavijo po-
samezni študenti in dijaki iz 
socialno šibkejših oz. finančno 
nestabilnih družin. Namen je 
pomagati mladim iz lokalnega 
okolja, ki so se znašli v finančni 
stiski.

OSTALI PROJEKTI/
PODROČJA DELOVANJA
PŠK deluje na različnih področ-
jih in organizira veliko izletov, 
izobraževalnih delavnic, špor-
tnih in kulturnih dogodkov. Prav 
tako veliko pozornosti namenja 
dobrodelnosti in sodeluje v 
akciji Podari zvezek. Klub se 
povezuje tudi z lokalno dijaško 
skupnostjo in deluje v interesu 
dijakov.

Študentski klub Slovenskih Goric
Pod okriljem 
Študentskega 
kluba Sloven-

skih goric (ŠKSG) se zbirajo 
in družijo študentje in dijaki, 
ki imajo stalno prebivališče 
na območju občin Benedikt, 
Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, 
Sveta Trojica in Sveti Jurij v 
Slovenskih goricah. Klub je bil 
ustanovljen maja leta 2003, 
leto kasneje pa je postal član 
Zveze ŠKIS. Glavni cilj ŠKSG 
je svojim članom zagotoviti 
kvalitetno preživljanje pro-
stega časa. Na ŠKSG skušajo 
delovati in sodelovati na šte-
vilnih področjih in na ta način 
zaobjeti čim širšo množico 
študentov iz lokalnega oko-

lja. Na klubu so 
vedno dobro-
došli študentje 
z novimi, sveži-
mi idejami ter 
študentje, ki 
so usmerjeni 
v kakovostno 
prež iv l janje 
prostega časa. 
V letu 2008 je 
študentski klub dobil tudi svoje 
prostore, in sicer v centru Slo-
venskih goric, v kraju Lenart.

V ŠKSG si želijo članom po-
nuditi kar največ. Med letom 
jim nudijo ugodnosti, ki jih 
lahko izkoristijo v pisarni 
ŠKSG ali na ostalih društvih 

v UE Lenart (cenejše vstopni-
ce, brezplačna rekreacija …). 
Izvajajo tradicionalne projekte, 
ki so se skozi leta zasidrali v 
njihovem delovanju, hkrati pa 
težijo tudi k temu, da bi vsako 
leto dodali kakšen nov, zanimiv 
projekt. Njihovo delovanje je 
usmerjeno na področje športa, 
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kulture, sociale, študentske 
problematike in zabave. V vseh 
letih delovanja kluba je rdeča 
nit sodelovanje in napredova-
nje, zato vsako leto sodelujejo 
z različnimi društvi, s katerimi 
soorganizirajo dogodke (glas-
bena društva, kulturna in turi-
stična društva, vinarji, gasilci, 
športna društva). Vizija kluba 
je pripraviti dijake in študente 
na kasnejše izkušnje v življenju, 
vendar delajo tudi na tem, da 
na ŠKSG spoznajo vrstnike, ki 
bodo z njimi delili te izkušnje, 
kar jim odlično uspeva, saj po 
velikosti manjši klub združuje 
veliko aktivistov.

PÜTAFEST
To je največji tradicionalni 
projekt ŠKSG, ki ga vsako leto 
izvajajo že od leta 2015. Tradici-
onalno ga izvajajo septembra, 
ko je čas trgatev, saj je Pütar 
maskota samega dogodka. Za 
vse člane ŠKSG so vstopnice 
brezplačne. S samim koncertom 
želijo v lokalno okolje pripeljati 
znane rock skupine in obenem 
ponuditi priložnost manj znanim 
mladim skupinam, da pridobijo 
na prepoznavnosti in se kasneje 
tako lažje uveljavijo. Praznik 
trgatev, vina in vinarjev, ohra-

njanje zgodovine Pütarjev, rock 
koncert – vse to je PütaFest.

BODI JUNAK, DARUJ KRI S 
ŠKSG
Projekt krvodajalskih akcij po-
teka skozi vse leto in se odvija 
povsod po Lenartu. Namen 
projekta je spodbujanje dobro-
delnosti in rednega darovanja 
krvi, ki je precej primanjkuje. 
Klub poskrbi tudi za vsakega 
krvodajalca in mu v zameno 
podari darilce v zahvalo.

VEČDNEVNO SMUČANJE
ŠKSG vsako leto od svojega 
nastanka leta 2003 naprej pelje 
svoje člane na večdnevno smu-
čanje. Obiskali so že kar nekaj 
smučišč, na katerih članom po-
nudijo rekreacijo in nepozabno 
zabavo. Večdnevno smučanje 
je projekt študentskega kluba, 
ki ga študentom ponudijo po 
zelo nizkih cenah.

IZLETI
Na ŠKSG se vsako leto odpra-
vijo na večdnevni izlet izven 
Slovenije. Svojim članom tako 
ponudijo cenovno dostopno 
potovanje z veliko zabave in 
spoznavanje novih destinacij.

OSTALI PROJEKTI/
PODROČJA DELOVANJA
Klub deluje na veliko različ-
nih področjih, v največji meri 
pa se prilagaja potrebam in 
željam mladih iz lokalnega 
okolja. Veliko sodeluje tudi z 
lokalno skupnostjo in je po-
memben zagovornik mladih. 
Skozi leto klub svojim članom 
nudi brezplačno tiskanje in 
vezavo, razne subvencije, 
redno organizira igranje od-
bojke in ostalih športov, deluje 
na mednarodnem področju, 
prireja koncerte, stand-upe in 
razne izobraževalne delavnice 
za širjenje kompetenc dijakov 
in študentov. Pozornost na-
menjajo tudi dobrodelnosti s 
sodelovanjem v raznih akcijah 
in nudenjem socialne pomoči 
ogroženim mladim.
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Klub študentov Ruš, Selnice in Lovrenca
Klub študentov Ruše, Selnice ob Dravi 
in Lovrenca na Pohorju (KURS) je 
samostojna, nepridobitna in nestran-
karska organizacija, ki od leta 2010 

zastopa interese študentov, se zavzema za nji-
hovo dobrobit in skrbi za izboljšanje kakovosti 
študentskega življenja. Delujejo na področju 
kulture, izobraževanja, sociale in športa. S kvali-
tetnimi dogodki za mlade spodbujajo mladinsko 
povezovanje in občutek pripadnosti klubu.

Klub KURS sestavljajo študenti, ki jih družijo iste 
vrednote. Pomemben jim je občutek pripadnosti 
klubu, v katerem delujejo, in ravno to jim omo-
goča, da dobro sodelujejo kot ekipa. Z vsakim 
novim projektom so korak bližje mladinskemu 
povezovanju in s tem tudi pridobivanju drago-
cenih izkušenj. Njihova glavna vrednota pa je, 
da z delovanjem v študentskem klubu skrbijo 
za javno in osebno rast.

KURSFEST
FFestival, ki ga v celoti organizira KURS, se 
tradicionalno odvija v začetku junija na stan-
dardnem prizorišču – letnem gledališču v Rušah. 
KURSfest je večdnevni festival, kjer se zvrstijo 
različni dogodki in tradicionalni koncert. Do sedaj 
so na festivalu nastopila velika slovenska in tuja 
imena. Premierno je bil festival organiziran v letu 
2014, ko se je klub odločil za samostojno pot in 
organiziral prvi mladinski festival v regiji. Odziv 
je bil izjemen, saj se je festivala udeležilo veliko 
mladih, še bolj pa jih je razveselilo dejstvo, da 
je veliko mladih pomagalo pri organizaciji tega 
velikega projekta. Želja kluba KURS je, da bi se 
festival ohranil tudi v prihodnjih letih in postal 
tradicionalen in prepoznaven projekt Kluba 
študentov Ruš, Selnice in Lovrenca.

RUSH(E) TO RUŠE
Gre za tekmovanje v skejtanju v Rušah. S tem 
dogodkom želijo na klubu KURS združiti subkul-
turo rolkarskih entuziastov v regiji in širše. V ta 
namen organizirajo rolkarski dogodek pod 
imenom »Rush(e) to Ruše«. Pri sami organiza-
ciji klub redno sodeluje z Iztokom Šumatičem, 
med skejterji znanim pod vzdevkom Ico in med 
reperji pod vzdevkom Eyeceeou. Dogodek je 
vselej zelo dobro obiskan, saj se ga v povprečju 
udeleži 20 tekmovalcev in veliko ostalih skejterjev 
ter gledalcev, prav tako pa je dogodek postal 
stalnica v skejterskih krogih.

RUŠKA PLAŽA – POLETNI DAN ŠPORTA
Klub KURS skupaj z Javnim zavodom Center za 
mlade Ruše tradicionalno prireja projekt Ruška 
plaža, ki je namenjen prav vsem generacijam. 
Gre za dogodek, na katerem se lahko udeleženci 
ob reki Dravi sprostijo ob glasbi, razvajajo z 
odlično kulinariko in se preizkusijo v različnih 
športih (tudi vodnih). Klub pa poskrbi tudi za 
dogajanje za najmlajše.

OSTALI PROJEKTI/PODROČJA
DELOVANJA
Klub KURS poleg tradicionalnih dogodkov or-
ganizira še veliko športnih projektov, pohodov 
in izletov, kulinaričnih dogodkov, koncertov in 
predstav na prostem, nudi razne subvencije za 
člane ter organizira družabne projekte, s katerimi 
skrbijo za aktivno preživljanje prostega časa 
mladih. Najlepše pri tem pa je, da lahko vsak 
študent ali dijak izvede lasten projekt in tako 
pridobiva tudi nove izkušnje.
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Študentski klub mladih Šentjur
Š t u d e n t s k i 
klub mladih 

Šentjur (ŠKMŠ) je svojo pot 
z roko v roki z mladimi začel 
v letu 1996. Od takrat naprej 
je gradil skupnost mladih s 
tradicionalnimi dogodki, kot 
so Šentrock, Športne igre, Ba-
zenjenje in Minikoncerti, prav 
tako pa tudi z različnimi drugi-
mi izobraževalnimi, športnimi 
in zabavnimi dogodki. Klub 
deluje na območju občine 
Šentjur ter občine Dobje.

ŠKMŠ se je v zadnjih treh letih 
soočal s številnimi izzivi; upad 
števila novih aktivnih članov, 
težave pri izvajanju dogodkov 
ter upad prihodkov je le nekaj 
izmed njih. Delovanje študent-
skega kluba so morali reor-
ganizirati in se prilagoditi tudi 
izzivom današnje generacije, 
saj so opazili, da je zanimanje 
močno upadlo, mladi pa so 
se začeli zatekati k individu-
alnosti. Začeli so organizirati 
nove, drugačne dogodke, 
ki so pri mladih spodbudili 
nekaj zanimanja, prav tako 

pa so (žal) odpovedali nekaj 
tradicionalnih dogodkov, za 
katere mladi nimajo več in-
teresa. S tem v mislih so tako 
izvedli Šentrock – rock koncert, 
Šentech – večer elektronske 
glasbe, dobrodelni december, 
izobraževalne večere (igral-
stvo, stand-up, življenjepis, 
Excel ...) ter manjše tematske 
dogodke, kot npr. Disco night, 
ciklus Minikoncertov in E-ga-
laxy Lan-party.

ŠPORTNE IGRE
ŠKMŠ je organiziral športne 
igre v Dramljah. Projekt je bil 
– glede na takratne razmere 
– uspešno izveden, dosegli so 
tudi vse zadane cilje. Udeležba 
je bila manjša, kot bi jo ob 
normalnih razmerah pričako-
vali, vendar so bili kljub temu 
zadovoljni. Turnirja se je ude-
ležilo okoli 60 mladih, ki so jih 
vzpodbudili k športni aktivnosti 
in zdravi tekmovalnosti. 

IZOBRAŽEVALNI VEČERI
Delavnice je vodil Matjaž 
Javšnik, z namenom, da bi 

mladim prestavil širino impro-
vizacije in komedije v gleda-
lišču, sproščanja in priprave 
na gledališke ali druge javne 
nastope. Izobraževanje se je 
začelo z uvodnim pozdravom, 
predstavitvijo predavateljev 
in kratko predstavitvijo ude-
ležencev. Sledilo je nekaj 
sproščujočih iger, s katerimi 
so razbili morda neljubo tremo 
(skupinsko štetje, samuraj, ...), 
potem pa so se predstavili ter 
izvedli nekaj vaj za ogrevanje 
glasilk in jasnost misli. 

Sledile so impro discipline. To 
so kratke gledališke družabne 
igre (gledališke vaje, »theatre 
games«), s katerimi se ukvarja 
posebna zvrst improvizacijske-
ga gledališča – Theatresports. 
So odličen učni material za 
mlade igralce in improviza-
torje, saj se zgolj psihološko 
razlikujejo v stopnji, ne pa 
v vrsti dramskega igranja, 
omogočajo  in zahtevajo 
stalno zavzetost ter osebno 
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svobodo. Z njihovo pomočjo lahko zelo hitro 
doživimo neposredno gledališko izkušnjo, 
spontano pridobivamo in razvijamo osebne 
tehnike in spretnosti, ki so potrebne za igro 
v improvizacijskem ali neimprovizacijskem 
gledališču. S pomočjo intuitivnega vedenja, 
kjer domiselnost in iznajdljivost lahko rešita 
vsak problem, improvizatorje naučijo delovnih 
navad, discipline, postopkov, tehnik in metod, 
ki so povezane z gledališko, improvizacijsko 
ali neimprovizacijsko prakso. Preigravanje in 
urjenje impro disciplin omogoča mladostniku 
improvizatorju povečati osebne zmožnosti 
doživljanja na fizični in intelektualni ravni, 
predvsem pa ga na intuitivni ravni s pomočjo 
intuitivnega odziva, ki je lahko samo takojšen, 
vrača k spontanosti, kjer se sproščata osebna 
svoboda in lastni ustvarjalni izraz. Z možnostjo 
ustvarjanja izmišljene situacije in igranja vloge 
v njej, kar je izredna izkušnja, ki jo lahko doživi 
vsak, se pridobivajo temeljne igralske izku-
šnje, spoznava se odrski prostor in zakonitosti 
igranja v njem, razširjajo se tako estetska 
kot tudi intelektualna obzorja, improvizatorji 
se usposabljajo za kritično-analitični odnos 
do sebe ter ustvarjajo tudi lastni gledališko-
-predstavitveni, idejni in estetski svet. Psihološka 
svoboda v impro delavnici ustvarja pogoje, 
v katerih sta prisila in konflikt odpravljena. 
Vsaka impro disciplina v sebi skriva neko 
odrsko nalogo in osnovne cilje dosegamo 
predvsem z reševanjem odrskih nalog. Katere 
so posamezne odrske naloge v neki impro 
disciplini? Katere tehnike in navade lahko z 

vajami urimo? Kakšna in katera znanja s tem 
pridobivamo? Vse to so vprašanja, ki bi si jih 
morali v procesu dela nenehno zastavljati.

POLETNI ČVEK VEČERI ZA OKOLJE
Poletni čvek, večeri za okolje so dogodki, na-
menjeni deljenju mnenja in izkušenj ter temu, 
da drug drugega spodbudimo k razmišljanju. 
Ker se ne gre za preverjanje znanja, je tovrstno 
druženje in čvekanje primerno za vse dijake, 
študente, mlade in mlade po duši, ki se zanima-
jo za varstvo okolja, imajo radi naravo in vedo, 
da trenutno še nimamo planeta B. Pridruži se 
lahko vsak, ki bi rad kaj povedal o določeni 
temi, ter vsi, ki bi radi pripomogli k varovanju 
našega planeta, tudi tisti ki niso popolnoma 
prepričani, ali sta narava in varovanje okolja 
zares pomembni.
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Klub študentov Dravinjske doline
Klub študentov 
Dravinjske doline 

(KŠDD) deluje kot lokalna or-
ganizacija mladih že od leta 
1982. Je ena izmed večjih mla-
dinskih organizacij v Dravinj-
ski dolini in skrbi za interese 
ne samo študentov, ampak 
tudi ostalih mladih v okolici. V 
Upravni enoti Slovenske Ko-
njice želijo izboljšati preživlja-
nje prostega časa, omogočiti 
priložnosti za neformalno iz-
obraževanje in nabiranje iz-
kušenj ter izboljšati športno in 
kulturno udejstvovanje mladih. 
V letu 1999 so ustanovili Mla-
dinski center Dravinjske doline, 
s katerim od takrat z roko v 
roki pod isto streho skrbijo za 
dobrobit mladih v Dravinjski 
dolini.

KŠDD že vrsto let združuje in 
povezuje mlade v Dravinjski 
dolini. Je največja mladinska 
organizacija v lokalnem okolju, 
ki v prvi vrsti skrbi za intere-
se študentov. Združuje okoli 
600 študentov, aktivnih je 30, 
udeležencev in obiskovalcev 
na dogodkih kluba pa še mno-
go več. Prav tako omogoča 
neformalno izobraževanje na 
več področjih (programiranje, 
prehrana, zdravstvo), pridobi-

vanje izkušenj pri organiza-
ciji dogodkov, pridobivanje 
poznanstev širom Slovenije …

Poleg zabavnega programa 
za popestritev prostih večerov 
so v ospredju tudi sodelovanje 
z ostalimi društvi, predvsem na 
dobrodelnem področju skupaj 
z Lions klubom Konjice – sku-
paj že vrsto let organizirajo 
dobrodelni valentinov koncert 
–, z Leo klubom Konjice – so-
delujejo pri zastopanju inte-
resov ter organizaciji čistilnih 
akcij in športnih dogodkov, vse 
leto je omogočeno brezplačno 
koriščenje športnih objektov 
za rekreacijo in likovno, pe-
sniško in drugačno izražanje.

KULTURNI DNEVI 2022
KŠDD je tudi v letošnji ediciji 
»Ka je tk težko bit kulturn?« 
prirejal že kar 24. Kulturne 
dni. Tako kot prejšnja leta, 
so tudi letos želeli poudariti 
raznolikost in lepoto kulture 
ter jo povezati z druženjem 
in zabavo. Navsezadnje, kaj 
bi sploh bila kultura, če ne bi 
bilo človeka, ki jo skozi stoletja  
pridno in marljivo soustvarja 
ter gradi?

Dneve so zasnovali kar se da 

raznoliko in verjamejo, da se 
je med  pestrim programom 
našel kanček kulture in za-
bave za vsakogar. Program 
Kulturnih dni 2022 je obsegal 
delavnice oblikovanja gline, 
razstavo »Valika creations«, 
filmski večer slovenskih fil-
mov, prenos Olija Walkerja, 
lutkovno predstavo »Plašč«, 
prenos »Agregata«, koncert 
»Ine«, predstavitev pesniške 
zbirke (24. edicija z naslovom 
Ad Meliora) in dobrodelni kon-
cert »Katalene« v sodelovanju 
z Leo klubom Konjice.

UVOD V PROGRAMIRANJE
Na pobudo aktivista KŠDD, 
ki je študent računalništva, 
so pripravili delavnice “Uvod 
v programiranje”, kjer so so-
delujočim predstavili osnove 
o računalniškem jeziku Java. 
Potekale so enkrat tedensko 
v obdobju treh mesecev. Te-
žavnost se je skozi delavnice 
stopnjevala, pripravili pa so 
tudi naloge za ponovitev in 
lažje razumevanje. Tematika je 
aktualna in koristna za mlade, 
saj imajo možnost neformal-
nega izobraževanja in s tem 
pridobivanja znanja za kariero. 
Odziv je bil dober, saj je so-
delovalo kar 100 udeležencev.

PREDAVANJE O PREHRANI
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- NAHRANI MOŽGANE!
Za študente in študentke sta pomembni zdra-
va prehrana in zdrav način življenja, zato so 
se povezali z diplomiranima dietetičarkama 
Doris Horvat in Zalo Mlinšek, ki vodi tudi svojo 
spletno stran – Zala’s Nutritips. Pripravili sta 
dve predavanji. Na prvem sta govorili o smer-
nicah zdravega prehranjevanja za študente, 
pri katerem je bil poudarek na uravnoteženi 
prehrani, branju deklaracij, nakupu živil, izra-
čunu energijskih potreb in telesni aktivnosti. na 
drugem predavanju pa je bila osrednja tema 
»prehrana za možgane«, kjer je bilo več pou-
darka na prehrani, ki vpliva na koncentracijo, 
spomin in zmožnost učenja. Predavanji sta 
bili brezplačni in sta potekali prek spletnega 
orodja Zoom. Dogodek je bil dobro obiskan, 
obeh predavanj skupaj se je udeležilo skoraj 
80 poslušalcev in poslušalk.

PREDAVANJE O RAZNIH TEMAH ZNOTRAJ 
PODROČJA PSIHOLOGIJE - PSIHONAVTI
V letu 2020 in 2021 je narasel odstotek mladih, 
pri katerih so se pojavile razne psihološke 
težave ali motnje, zato so pripravili preda-
vanja v sodelovanju z mladimi lokalnimi 
psihologinjami, kjer so se dotaknili različnih 
tematik. Glavni namen je bil zmanjšati stigmo 
duševnega zdravja ter mladim približati in 
predstaviti načine vzdrževanja le-tega.  Na 
prvem predavanju so bili predstavljeni miti in 
resnice o duševnem zdravju, na drugem pa 
je bila osrednja tema pozitivna psihologija, ki 
temelji na modelu PERMA, ki vsebuje elemente 
za zadovoljno in srečno življenje. Dogodka sta 

bila dobro obiskana, posnetek predavanj so 
objavili tudi na spletu, kjer si ga je ogledalo 
okoli 150 ljudi.

ZELIŠČARJI
V soboto, 21. 5. 2022, ob 9. uri, je v Patriotu 
potekal projekt Zeliščarji, s katerim so študenti 
želeli predstaviti zeliščarsko zgodovino na 
Dravinjskih tleh in pomembnost ohranjanja 
zelenih površin. Projekt je zavzemal dve pre-
davanji in zasaditev MC vrta. Prvo predavanje 
je predstavila gospa Majda Temnik, lastnica 
zeliščnega vrta Majnika, kjer je predstavila 
lastnosti in način vzdrževanja zelišč, ki so jih 
kasneje posadili. Prav tako so temo predavanja 
soustvarjali gosti z lastnimi vprašanji. Sledilo 
je predavanje Leona Kukoviča, študenta bio-
logije, ki je predstavil deset uporabnih rastlin 
v Konjiški okolici. Gostje so imeli priložnost 
izvedeti, kakšen je kodeks nabiranja rastlin, 
kako izgledajo, kakšne so njihove osnovne 
značilnosti, za kaj so uporabne ter morebitna 
opozorila. Po predavanjih so se lahko gostje 
okrepčali s prigrizki in domačim hladnim čajem, 
nato pa so študentje zasadili korita pred MC 
Patriotom. Sedaj pa bodo skupaj spremljali rast 
rastlin in na koncu, če bo vse po sreči, krasili 
vodne ter čajne napitke z domačimi pridelki.
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Laški akademski klub
Laški akademski 
klub (LAK) je pro-
stovoljno, samos-
tojno, nepridobitno 

in izvenštudijsko društvo, ki 
združuje študente in dijake 
Upravne enote Laško (ob-
čini Laško in Radeče). Prvi 
zametki kluba segajo v leto 
1955, ko so se laški študentje 
odločili, da se priključijo Celj-
skemu akademskemu klubu 
kot Sekcija Laško. Prelomno 
leto za LAK pa je bilo leto 1958. 
LAK je takrat uradno postal 
društvo, študentje pa so or-
ganizirali prvi akademski ples, 
kamor so povabili tudi starše 
brucev in nekdanje študente 
z družinami. Akademski ples 
se je kot eden njihovih naj-
večjih dogodkov ohranil vse 
do danes, ko so ga izvedli že 
61. zapored.

LAK-ovci vsako leto izvedejo 
več kot 20 različnih projektov 
s področja sociale, kulture, iz-
obraževanja in športa, prav 
tako pa svojim članom ponu-
jajo veliko število ugodnosti, 

npr. brezplačna članarina v 
knjižnici Laško, cenejše kino 
vstopnice, karte za fitnes, smu-
čarske karte, brezplačna re-
kreacija, kritje stroškov vezave 
diplomskega ali magistrskega 
dela, brezplačno fotokopira-
nje in še mnogo več. Vsako 
leto ohranjajo tradicionalne 
dogodke, kot so brucovanje, 
Akademski ples, fotografski 
natečaj kLAK, enkratne šti-
pendije za študente in dijake 
ter novoletni izlet, prav tako 
pa se vsako leto trudijo or-
ganizirati najrazličnejše do-
godke, kjer se za vsakogar kaj 
najde. Tako so vsako leto do 
2020 izvedli vse te dogodke, 
v predlanskem letu pa so se 
morali zaradi pandemije od-
povedati večini teh dogodkov 
ali pa jih prestaviti na splet. V 
letu 2020 se je drugič v času 
njihovega delovanja zgodilo, 
da so morali odpovedati naš 
tradicionalni dogodek Aka-
demski ples, na katerem se 
vsako leto zberejo in druži-
jo različne generacije, ki so 
sodelovale in še sodelujejo 

v klubu. Trudijo se ohranjati 
tradicijo kluba, ki sega več 
kot 60 let nazaj in združevati 
različne generacije LAK-ovcev 
ter vzdrževati pretok znanja 
in izkušenj med njimi. S svojim 
delovanjem želijo pustiti pečat 
pri soustvarjanju dogajanja v 
domačem kraju.

AKADEMSKI PLES
Akademski ples je vsakoleten 
dogodek kluba, katerega tra-
dicija izhaja iz leta 1959. Je 
gala dogodek, kjer se ob ve-
čerji in plesnih ritmih družijo 
trenutni študenti z bivšimi 
člani LAK-a vseh genera-
cij. V sklopu tradicionalnega 
programa tako imenovano 
zeleno carstvo ob spremstvu 
akademikov v vrste LAK-a 
sprejme bruce. Dogodka se 
vsako leto udeleži več kot 80 
obiskovalcev.
 
DOBRODELNI KILOMETRI
Dobrodelni kilometri so pro-
jekt, katerega namen je druž-
bo, predvsem pa študente in 
dijake, spodbuditi k aktivnemu 
preživljanju prostega časa. 
Prek prehojenih, pretečenih 
in prekolesarjenih kilometrov 
udeležencev skozi mesec junij 
s pomočjo sponzorjev zbirajo 
denar za dobrodelne namene. 
Projekt je debitiral v letu 2021, 
v letošnji izvedbi pa smo z več 
kot 400 udeleženci zbrali kar 
3040 € za družino v socialni 
stiski iz UE Laško. Zadnji dan 
projekta je bil namenjen 
zaključnemu vzponu na Šmo-
hor, kjer so pripravili srečelov 
z bogatimi nagradami  spon-
zorjev, za dobro vzdušje pa je 
poskrbel ansambel.
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FOTOGRAFSKI NATEČAJ kLAK
Fotografski natečaj kLAK v letu 2022 poteka že 
18. zapored. Strokovna komisija izbira najboljša 
tri dela v kategorijah »posamezna fotografija« 
in »opus«. Razglasitev nagrajencev poteka na 
odprtju razstave, ki je za obiskovalce odprta en 
mesec v muzeju Laško. Letošnja tema, ki je bila 
izbrana v sodelovanju s Planinskim društvom 
Laško ob 100. letnici od ustanovitve, je »Vzponi«.

SMUČANJE Z LAK-OM
Smučanje z LAK-om je postalo že tradicionalen 
športni dogodek, kjer udeležencem ponudijo 
prevoz in smučarsko karto za izbrano smučišče 
po ugodni ceni. S tem želijo spodbujati aktivno 
preživljanje prostega časa. Destinacije so pred-
vsem znana avstrijska smučišča, interes pa je 
v zadnjih letih tolikšen, da v sezoni organizirajo 
dva izleta s polnim avtobusom udeležencev.

Klub študentov občine Celje

Klub študentov občine Celje 
(KŠOC) je prostovoljno in nepoli-
tično društvo, ki združuje študente 

in dijake že od leta 2004 z namenom povezo-
vanja, informiranja in organiziranja mladinskih 
vsebin ter projektov v Upravni enoti Celje, v 
kateri so občine Celje, Štore, Dobrna in Vojnik.

Zastavljene cilje v društvu dosegajo s pomočjo 
kratkoročnih in dolgoročnih projektov. Delo 
temelji na večanju raznovrstnosti in kakovosti 
projektov. Z dosedanjim delom so študentom 
pokazali, da so resen partner na področju mla-
dinskega dogajanja v Celju, v prihodnosti pa 
želijo postati najmočnejši ponudniki in ustvarjalci 

dogajanja v Celju. Zavedajo se zahtevnosti svo-
jega poslanstva in menijo, da Celje potrebuje 
močan študentski klub. ravno zato so pri svojem 
delu še bolj motivirani, saj je to edini način, da 
dosežejo kakovostno raven vsakdana mladih, ki 
si ga nedvomno tudi zaslužijo. Njihove dejavnosti 
in projekti zajemajo širok spekter področij, zato 
se zagotovo za vsakogar nekaj najde. Delujejo 
predvsem na področju kulture, izobraževanja, 
informiranja, sociale, zdravstva, humanitarne 
dejavnosti in športa. Poleg številnih dogodkov 
KŠOC dijakom in študentom nudi tudi različne 
stalne ugodnosti za kvalitetnejše in aktivnejše 
preživljanje prostega časa ter podpira mlade 
pri uresničevanju lastnih idej in dejavnosti.

PUBLIKACIJE
Na KŠOC že leta izdajajo dve publikaciji, name-
njeni obveščanju, ozaveščanju, izobraževanju in 
kratkočasenju celjskih študentov. Prva je Petarda, 
v kateri mlade in mlade po srcu obveščajo o 
tekočem dogajanju v lokalnem okolju. Poleg 
Petarde pa vsako študijsko leto izdajo še in-
formativno brošuro Fiksno ŠTUDENT, v kateri 
študenti najdejo številne koristne informacije, 
povezane s študijem. V svojih publikacijah se 
dotikajo aktualnih in splošnih tem ter strokovnih 
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Šaleški študentski klub
Šaleški študentski 
klub (ŠŠK) deluje 

že vse od leta 1957. Takrat je 
ideja o študentskem organi-
ziranju pripeljala do njegove 
ustanovitve. Vse od začetka je 
bilo vodilo za delovanje želja 
po povezanosti študentov in 
dijakov Šaleške doline in so-
sednjih mest. Danes ŠŠK z več 
kot 500 člani spada med več-
je klube v Sloveniji in je član 
Zveze ŠKIS, v kateri so že leta 
dejavni tudi njegovi aktivisti.

Svojim članom, tako študen-
tom kot tudi dijakom, ŠŠK nudi 
možnost izobraževanja, za-
bave, rekreacije, priložnosti 
za kulturno in umetniško 
udejstvovanje ter sodelovanje 
pri socialnih projektih, s kate-
rimi klub priskoči na pomoč 
socialno ogroženim dijakom 

in študentom ter njihovim dru-
žinam. Poleg vsega tega pa 
študentski klub ponuja tudi 
možnost pridobivanja delovnih 
izkušenj na področju organi-
zacije projektov, promocije, 
administracije, grafičnega 
oblikovanja in vodenja. Z 
ohranjanjem nekaterih tradi-
cionalnih dogodkov in uvaja-
njem novih vsaka generacija 
klubovcev pušča pečat, hkrati 
pa ostaja v koraku s časom. 
Dobra obiskanost dogodkov 
in močna podpora ne le drugih 
društev, temveč tudi lokalne 
skupnosti, dokazujeta kvali-
tetno delovanje kluba. Med 
odmevnejše dogodke zagoto-
vo sodijo tradicionalni festival 
Dnevi mladih in kulture, ki je 
eden največjih in najstarejših 
festivalov v Sloveniji, iniciativa 
PLAYS – ki nudi alternativno 

druženje ob družabnih igrah in 
udeleževanje na kvizih splošne 
razgledanosti –, taborjenje v 
Ribnem, LakeFest ter ”Mamo 
čez” zabave in izobraževanja. 
V sklopu lokalne skupnosti 
klub nudi pomoč manjšim 
društvom in skupaj z njimi 
skrbi za raznoliko ponudbo 
kulturnih, izobraževalnih in 
športnih aktivnosti za mlade. 
Aktivno sodeluje tudi pri sno-
vanju mladinske strategije ter 
vestno opravlja svojo dolžnost 
opozarjanja občine o potre-
bah mladih.

ŠŠK SMUČANJE
Ta projekt se je na ŠŠK izvajal 
vsako leto. Vrsto let so  orga-
nizirali smučanje v Nassfeldu 
v Avstriji, vendar je bila tradi-
cija pred nekaj leti prekinje-
na, letos pa so se odločili, da 
ponovno izvedejo ta projekt. 
V februarju so za člane ŠŠK 
pripravili večdnevno smučar-
sko doživetje. Iz Velenja so se 
odpravili na Jahorino v Bosni 
in Hercegovini ter letovali v 
hotelu na samem smučišču. 
Dopoldanski ter zgodnje po-
poldanski čas je bil namenjen 
smučanju in druženju na smu-
čišču. Po večerji v hotelu so 
vsakodnevno izvajali večer-
ni program (družabne igre, 
pub quiz, turnirji v ročnem 

in poljudnih prispevkov. Pri ustvarjanju uporab-
nih vsebin se pogosto združijo tudi z drugimi 
specializiranimi organizacijami, s katerimi si 
delijo cilje in vrednote. Skupaj z njimi pripravljajo 
vsebinsko specifične časopise, revije in brošure, 
namenjene študentom in drugim mladim.
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nogometu, biljardu, air-hockeyu, ter namizni 
igri Crokinole). Vzdušje je bilo fenomenalno, 
vreme pa vseskozi čudovito. Na avtobusu ne 
poti domov so od vseh prejemali pohvale, da 
so se imeli lepo ter da naj projekt ponovijo. 
Odločeni so, da naslednje leto pripravijo po-
dobno izkušnjo.

30. DMK: ROCK NA VISTI
V začetku poletja so izvedli prvi večji koncert 
na novem prireditvenem prostoru Vista ob 
Škalskem jezeru. Koncert Rock na Visti je bil 
del jubilejnega DMK-ja. Dnevi mladih in kul-
ture, krajše DMK, je festival, katerega začetek 
sega v leto 1991, ko so se nadobudni šaleški 
študentje odločili, da bodo počeli stvari, ki si 
jih drugi ne upajo ali jih ne znajo.

Z le nekaj povratnimi denarnimi sredstvi, a 
z izjemno voljo, odličnimi idejami, kreativno-
stjo, drugačnostjo in delovnim elanom jim je 
uspelo – festival DMK je ugledal luč sveta in 
še danes, 30 let po prvem »špilu« na Velenj-
skem gradu, ostaja eden najboljših in najbolj 
kvalitetnih festivalov za mlade, po katerem 
so začeli nastajati številni drugi. Sploh pa je 
to prvi študentski festival, ki je nastal v sa-
mostojni Sloveniji.

Na letošnjem Rocku na Visti so nastopile sku-
pine Siddharta, Joker Out in Babooni, dogodka 
pa se je udeležilo okoli 4200 obiskovalcev. 
Program se je začel ob 20. uri z nastopom 
lokalne skupine Babooni ter nadaljeval s 
trenutno eno najbolj popularnih glasbenih 
skupin, Joker out. 

ŠŠK RIBNO 2022
ŠŠK Ribno je tradicionalni in vsekakor eden 
izmed večjih projektov Šaleškega študent-
skega kluba. Tudi letos so s svojimi člani in 
nečlani preživeli pet nepozabnih dni na jasi 
blizu Bleda. Obiskovalci so lahko izbrali vikend 
ali dnevni paket, vendar se je letos večina 
odločila, da bo z njimi preživela vseh pet dni. 
Projekt je sestavljal pester dnevni in večerni 

program. Za obiskovalce so pripravili tradi-
cionalne igre v Ribnem, kot so upihovanje 
sveč in Beergajben lauf. Nudili so tudi več 
vrst turnirjev – cornhole throw, ročni nogomet, 
balinčki, crokinole, lokostrelstvo. Letos sta kot 
najbolj zabavna aktivnost zmagala paintball 
in slip n’ slide. Za vrhunec programa pa so 
v tabor pripeljali Beach boys BBQ truck in 
koncert skupine Babooni.
V taboru nas je bilo okoli 150 in vsi so odšli 
nasmejani, polni lepih spominov in z željo po 
ponovni udeležbi naslednje leto.

LAKEFEST 2022
Letos 10. septembra pripravljajo zaključek po-
letja pod zvezdami in med krošnjami dreves 
Letnega kina ob Škalskem jezeru. Za totalni 
punk-rock odklop bodo poskrbele kar tri skupi-
ne. Cener je Autobahn Punk skupina iz Velenja, 
s katero se ni dobro šaliti, kadar beseda teče 
o resnicah in mrzlem pivu. Alo!stari so znani 
štajerski fantje, za katere se je zgodba začela, 
ko so skejte zamenjali za kitare, poškodbe in 
buške pa za kitarske riffe in uničene zvočnike.  
Danes je skupina vse bolj popularna. Skupina 
Mi2 je stalnica slovenske rock scene, izdali 
so osem studijskih albumov in nanizali vrsto 
uspešnic. Pripravili so vstopnice, ki so za člane 
ŠSK na voljo po nižji ceni. Lakefest vsekakor 
ocenjujejo za enega od uspešnejših projektov, 
ki postaja že tradicija. Prepričani so, da bo 
tudi letos nepozabno.
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ŠOK 
Kot največji projekt bi izposta-
vili tradicionalni ŠOK – šport, 
odklop, kultura –, v katerem, 
največkrat v maju, združijo 
tri pomembna področja za 
mlade. V sklopu športa se 
odvijejo različni tečaji, športne 
igre in košarkarski turnir trojk, 
na odklopu se nam pridružijo 
domači in tuji glasbeni izvajal-
ci, s katerimi se pred poletnim 
izpitnim obdobjem študentje 
pošteno odklopijo, v sklopu 
kulture pa se povezujejo tudi s 
knjižnico in lokalnim zavodom, 
s katerima pripravijo različna 
predavanja na temo kulture. 
Najbolj obiskan je sicer ŠOK 
– odklop, ki poskrbi tudi za 
medobčinsko povezovanje.

TEČAJI PLEZANJA
Skupaj z lokalnim plezalnim 
društvom, ki uspešno deluje že 
nekaj let, vsako leto organizi-
rajo tečaje plezanja. Trudijo se 
ponuditi čim bolj pester pro-
gram, tako so npr. že organizi-
rali tečaj skalnega in balvan-
skega plezanja, ki ju dopolnijo 
tudi s tedenskimi vadbami v 
ljubljanskih in domači športnih 
dvoranah. V sklopu skalnega 
in balvanskega plezanja, ki tra-
jata en mesec, je v zadnjem 
delu tečaja organiziran tudi 
zaključni izlet, kjer udeleženci 
pridobljeno znanje preizku-
sijo tudi na terenu v naravi. 
Plezanje med njihovimi člani 
postaja zelo priljubljeno, saj 
tako združuje šport, premika-
nje mej in zabavo. V letu 2022 

so pri tečaju sodelovali tudi 
z belokranjskimi in ptujskimi 
študenti.

BREZPLAČNA UČNA POMOČ
Brezplačna učna pomoč 
je projekt, ki ga klub izvaja 
skupaj z Mladinskim klubom 
Netek in Zavodom TŠM Šmar-
je pri Jelšah. Namen projekta 
je osnovnošolcem in srednje-
šolcem, ki potrebujejo pomoč 
pri razlagi snovi, omogočiti 
brezplačne inštrukcije oz. učno 
pomoč. Poučujejo jih dijaki ali 
študentje, ki določen predmet 
ali snov študirajo oz. dobro ra-
zumejo. Zelo so ponosni, da 
nam je projekt uspelo izvajati 
tudi na daljavo med pandemi-
jo Covida-19. S projektom želijo 
dijake in študente ozaveščati 
tudi o pomenu medsebojne 
pomoči in solidarnosti, kar 
nam zelo dobro uspeva. 

BRUCOVANJE
Brucovanje s KŠŠO velja za 
največji projekt ob začetku 
študijskega leta. Večji dogodek 
najprej izvedejo v lokalnem 
okolju, kjer privabijo več kot 
1000 glavo množico, skupaj z 
domačimi in balkanskimi glas-

Klub študentov šmarske regije in Obsotelja
Klub študentov šmarske regije in Obsotelja deluje že od leta 1997. Njegovi 
začetki pa segajo še dlje nazaj, ko so študenti delovali v nekdanji skupni državi 
in bivši šmarski občini. Klub obsega 6 občin: Šmarje pri Jelšah, Rogaška Sla-
tina, Rogatec, Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje. Vse skupaj zastopa 1176 
študentov s tega območja.

Klub deluje na področju šestih občin, ki so geografsko raznolike in tudi kulturno drugačne. 
Naše povezovanje z lokalnimi društvi združuje več tisoč ljudi, za katere organizirajo različne 
projekte; športne, kulturne, zabavne, socialne itd. Velike in male projekte izvajajo in finančno 
podpirajo sami (npr. Vaške igre Bistrica ob Sotli). Poudarek dajejo tudi na socialne projekte, 
s katerimi omogočajo letovanje tistim otrokom, ki si tega drugače ne bi mogli privoščiti. 
Glede na velikost regije je njihov prvotni cilj povezovanje, saj nimamo dovolj aktivistov, ki 
bi lahko zajeli širšo množico in se tako lažje prilagodili potrebam ljudi.
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Klub trboveljskih študentov
Klub trboveljskih študentov (Klub 
B) je prostovoljno, nepridobitno in 
nepolitično združenje študentov 

na območju Upravne enote Trbovlje in zastopa 
okoli 800 študentov. Namen Kluba B je po-
vezovanje trboveljskih študentov in dijakov v 
društvu, ki omogoča boljše sodelovanje le-teh 
pri organizaciji skupnih dejavnosti. S svojim 
delovanjem Klub B v lokalno okolje vnaša 
raznolikost aktivnosti za mlade, jim omogoča 
alternativne načine zabave ter nudi prostor 
za uresničevanje idej in za ustvarjanje. Deluje 
predvsem na področju kulture, športa, zabave, 
sociale, turizma in izobraževanja. Vsako leto 
organizirajo enega ali več izobraževalnih tečajev, 
različne natečaje, izlete po Sloveniji in v tujino, 
športne igre in turnirje, koncerte in zabavne 
prireditve, poskrbijo pa tudi za dogajanje na 
področju filma in gledališča. Sodelujejo še z 

drugimi društvi iz Trbovelj, s srednjima šolama, 
mladinskim centrom, ostalimi študentskimi klubi 
in z občino Trbovlje. So soorganizatorji najve-
čjega zabavno-kulturnega dogodka ob občin-
skem prazniku in organizatorji tradicionalnega 

benimi izvajalci, proti koncu 
oktobra pa se družijo tudi na 
spoznavnem žuru v Ljubljani 
in Mariboru, kar ima »na tu-
jem terenu« še večji čar. Hkrati 
je to dobra priložnost, da se 
študenti med sabo povežejo 
in pridobijo še kakšnega ak-
tivista več.

FESTIVAL MLADIH FERTIK
Že tretje leto zapored sode-
lujejo na dvodnevnem festi-
valu mladih Fertik v Rogaški 
Slatini, ki povezuje umetnost, 
kulturo, šport, zabavo in izo-
braževanje. Skupaj z društvom 
Aktivna mladina slatnska in 
Mladinskim svetom občine 
Rogaška Slatina izvedejo 
likovne, kulturne in športne 
delavnice za mlade, hkrati pa 
želijo z izobraževalnimi delav-
nicami opozoriti predvsem na 
pomembnost mladinske par-
ticipacije in politike, tako na 
lokalni kot tudi na državni in 

evropski ravni. V letošnjem 
letu so se nam na javni tribuni 
mladih pridružili tudi predstav-
niki Evropske komisije, s ka-
terimi so razpravljali o dobrih 
in slabih praksah mladinskih 
organizacij. V večernem delu 

festivala se nam pridružijo 
glasbeni izvajalci različnih 
zvrsti, saj želijo pritegniti čim 
več različnih poslušalcev.
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koncerta ob koncu šolskega leta, ki je njihov 
največji samostojni projekt. Študente in dijake 
informirajo o aktualnih temah, ki zadevajo mlade 
ter jim nudijo možnost brezplačnih inštrukcij. 
Člani kluba pa imajo poleg popustov v različnih 
trgovinah tudi subvencionirane vstopnice za 
fitnes, savne in kino. Vsako leto izvedejo projekte, 
kot so School's out, smučanje, Halloween party, 
poletni kino in pustovanje. V zadnjih dveh letih 
so izvedli več športnih projektov, kot so odbojka, 
paintball, gokart, ter številne socialne, kot so 

čistilna in krvodajalska akcija, Manj svečk za 
manj grobov in različna izobraževanja. Odlikujeta 
jih ekološka osveščenost in dobrodelnost. Klub B 
ima tudi dijaško sekcijo, ki je aktivna pri izvajanju 
manjših projektov. S svojim delovanjem Klub 
B v lokalno okolje vnaša raznolikost aktivnosti 
za mlade, jim omogoča alternativne načine 
zabave in nudi prostor za uresničevanje idej 
in ustvarjanje.

Študentski klub Žalec
Študentski klub 
Žalec (ŠKŽ) de-
luje predvsem na 
območju Upravne 

enote Žalec, v občinah Bra-
slovče, Polzela, Prebold, Tabor, 
Vransko in Žalec. S posame-
znimi projekti se predstavlja 
tudi širše v Sloveniji in v tujini. 
Korenine kluba segajo v leto 
1992, ko je bil ustanovljen, od 
leta 1997 pa je klub tudi član 
Zveze ŠKIS.

ŠKŽ vsako leto priredi več 
kot 40 projektov na podro-
čju kulture, umetnosti, vzgoje, 
izobraževanja, športa, šolstva 
ter sociale. Tako za svoje člane 

kot tudi za nečlane želijo prip-
raviti kar se da zanimiv in širok 
spekter projektov. V letu 2019 
so organizirali številna druže-
nja, koncerte in izobraževalne 

vsebine. V letu 2020 pa zaradi 
ukrepov, povezanih z epidemi-
jo Covida-19, ni bilo mogoče 
izvajati projektov v živo, zato 
so neformalna izobraževanja 
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in dogodke večinoma izvajali 
prek spleta. Zaznali so, da so 
mnogi v finančni stiski, zato so 
pripravili tudi nekaj socialnih 
projektov.

V sodelovanju z Mladinskim 
centrom Žalec so pripravili 
lokalno akcijo zbiranja vo-
ščilnic, ki so bile namenjene 
starejšim občanom v domu 
Nine Pokorn, obiskovalcem 
društva za pomoč in samo-
pomoč Želva in starostnikom v 
stiski. Prav tako so se pridružili 
projektu Wings for life ter so-
financirali nakup startnine, ki 
je bila v celoti namenjena za 
iskanje zdravila za poškodbo 
hrbtenjače. Teka se je udeležilo 
25 ljudi.

Za študente sofinancirajo me-
sečne vstopnice za fitnes, letno 
članarino v Žalski medobčinski 
knjižnici ter oglede filmov v 
Cineplexxu Celje.

ŽALSKA NOČ MLADIH
Mineva že več kot 20 let, 
odkar so se študenti iz Žalca 
in njegove okolice odločili, 
da mladi v lokalni skupnosti 
potrebujejo nekaj povsem 
svojega. Nastala je Žalska noč 
mladih. V vseh teh letih se je 
spremenilo marsikaj, a osnovo 
so organizatorji obdržali. Na 

dogodku se tradicionalno 
srečajo vsi – dijaki, študenti 
in tisti že malo iz študentskih 
let, pa vseeno mladi po srcu. 
V Športnem parku Žalec, kjer 
se druži ob hrani in pijači, so 
se v letu 2022 na odru zvrstile 
številne mlade in tudi že bolj 
uveljavljene glasbene zasedbe, 
med katerimi gre izpostaviti 
dve bržkone najbolj priljubljeni 
skupini slovenskega novega 
vala Mrfy in Joker Out, ter slo-
venske rock legende, glasbeno 
skupino Siddharta.

Klub študentska organizacija Hrastnik

Klub študentska organizacija 
Hrastnik (Klub ŠOHT) deluje 
v Upravni enoti Hrastnik od 

leta 1999, in leta 2019 so tako praznovali 20. 
obletnico ustanovitve kluba. V teh letih je klub 
postal zelo prepoznaven v Zasavju ter v drugih 
večjih upravnih enotah. V Zasavju se je do 
leta 2017 vsako leto odvijal Festival ŠTUOR, 
leta 2018 pa se je prvič odvil Hï Festival, ki je 
nadgradnja festivala Festival ŠTUOR.

Med leti 2018 in 2020 so se na klubu bolj osre-

dotočili na organizacijo festivalov in dogodkov. 
Leta 2018 so prvič izvedli Hï Festival, ki je bil 
trikrat večji od Festivala ŠTUOR. Nadaljevali 
so z dogodkom Hï Frozen, ki se je prvič odvil 
decembra 2018 v hrastniški športni dvorani, ta 
pa je nadomestil vsakoletni dogodek SCUF. V 
letu 2019 so organizirali veliko število dogod-
kov, znamko Hï pa jim je uspelo razširiti po 
vsej Sloveniji. Februarja so v lokalnem klubu 
Mesečina začeli verigo mesečnih dogodkov 
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Klub zgornjesa-
vinjskih študentov 
(KZSŠ) je edina 
delujoča štu-

dentska organizacija v Zgornji 
Savinjski dolini.  Klub deluje v 
sedmih občinah, sedež kluba 
pa ima v občini Ljubno. Obmo-
čje, ki ga klub pokriva, šteje 

okrog 900 študentov. Klub je 
bil ustanovljen že davnega leta 
1961, s takratnim imenom Zgor-
njesavinjski študentski klub.

DEJAVNOSTI
KZSŠ deluje na področju iz-
obraževanja, sociale, kulture, 
športa in pa tudi zabave. Na 

Klub Zgornjesavinjskih študentov

Hï Experience, za konec 
zimskega izpitnega 
obdobja pa so v klubu 
ŠTUK v Mariboru or-
ganizirali zelo uspešen 
dogodek Hï Freedom. 
Avgusta in decembra 
sta se ponovila tradi-
cionalni letni in zimski 
festival. Ne pozabimo 
tudi na druge dogod-
ke, kot so Knapovska 
kuhna, Hï Workshop 
(DJ delavnica), Glas-
beni pogovor s Kosto 
Radmanom in Timo 
G-jem, Urbani Piknik, 
Back to Šohtechno (ob 
20. obletnici ustanovitve Kluba ŠOHT), Plezaj s ŠOHT-om, predavanje dr. Vesne Vuk Godina 
in Prednovoletna veselica z Murni. Med vsem tem pa so izvedli še dva dobrodelna dogodka 
za Nikolasa in Darjana, ki za normalno življenje potrebujeta aplikacijo matičnih celic in 
operacijo odstranitve cist v možganih.

področju sociale in kulture 
prireja predavanja na temo 
socialnih zadev, monokomedi-
je in gledališke predstave, so-
deluje pa tudi na dobrodelnih 
prireditvah. Pri izobraževanju 
prireja Sejem izobraževanja 
in jezikovne tečaje. Veliko 
je športnih dogodkov, kot 
npr. nogometni, košarkarski, 
odbojkarski in pikado turnirji.

SEJEM IZOBRAŽEVANJA
Kot enega večjih projektov bi 
izpostavili Sejem izobraževa-
nja, na katerem se pridružijo 
lokalna podjetja, njihov glavni 
cilj pa je predstavitev podjetja 
mlajšim, ki se šele odpravljajo 
na svojo karierno pot. Dogod-
ka se udeležijo predvsem 
osnovnošolci in dijaki, ki delijo 
svoja pričakovanja in cilje na 
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delovnem trgu ter predstavijo svoja pričakovanja za prihodnost in tako aktivno sodelujejo. Poleg 
podjetij se predstavijo tudi izobraževalne ustanove – fakultete in srednje šole, ki kakovostno 
predstavijo svoje študijske programe. Cilj projekta je lokalno povezovanje, zagotavljanje 
bodočega kadra in izmenjevanje mnenj v okviru okrogle mize. 

DOBRODELNI TEK NA SVETI PRIMOŽ 
V letošnjem letu so v sodelovanju z društvom Sožitje organizirali dobrodelni tek na Sveti 
Primož, ki se ga je udeležilo okrog 40 ljudi. Skupaj so zbrali 1200 €, ki so jih darovali društvu 
Sožitje in tako sredstva namenili ljudem s posebnimi potrebami. Menijo, da je cilj projekta 
zelo plemenit, zato želijo s tem nadaljevati tudi v prihodnje ter tako spodbujati dobrodelnost 
in sprejemanje drugačnosti.

FLOSFEST
Flosfest je največji projekt kluba – dvodnevni glasbeni festival ob Savinji z vrhunskimi sloven-
skimi rock skupinami, norim dnevnim programom in možnostjo kampiranja. Festival vsako 
leto privabi več kot 4000 mladih iz vse Slovenije. Poskrbljeno je za dnevni športno-zabavni 
program z animacijami, v večernem delu pa se predstavijo mlade rock skupine, ki so pred-
skupine uveljavljenim glasbenikom iz Slovenije in tujine.
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Dolenjska 
regija

Društvo Novomeških študentov
Društvo no-
vomeških štu-
dentov (DNŠ) 
je samostojna, 

nepridobitna in nestrankarska 
organizacija, ki že od leta 1992 
zastopa interese novomeških 
študentov, se zavzema za 
njihovo uresničitev in skrbi 
za izboljšanje kakovosti štu-
dentskega življenja. Deluje na 
območju občin Novo mesto, 
Dolenjske Toplice, Mirna Peč, 
Šentjernej, Šmarješke toplice, 
Škocjan, Straža in Žužemberk, 
v katerih organizira različne 

projekte na področjih kultu-
re, izobraževanja, sociale in 
zdravstva, športa, zabave, 
turizma ter mednarodnega 
sodelovanja.
Z občinami sooblikuje aktu-
alno družbeno, mladinsko in 
kulturno politiko na lokalnem 
nivoju ter študentsko politiko 
na nacionalnem nivoju. Svoje 
poslanstvo opravlja s partner-
stvi z javnim in gospodarskim 
sektorjem, s sodelovanjem 
z ostalimi študentskimi in 
nevladnimi
organizacijami ter s svojimi 

tremi zavodi – LokalPatriot, 
Založba in knjigarna
GOGA ter Hostel Situla.

Konec leta 2019 so pričeli s 
korenito reorganizacijo kluba, 
ki se je odražala na
številnih področjih. Aktivirali 
so delo po resorjih in znotraj 
vsakega od teh dodali vrsto 
novih projektov. Prvič v zgodo-
vini DNŠ so začeli tudi z izdajo 
lastne publikacije, imenovane 
Podgurski vestnik, ki izhaja 
dvakrat letno. Na začetku 
leta 2020 jih je presenetila 
epidemija Covida-19, zato so 
bili primorani svoje ambiciozne 
načrte nekoliko prilagoditi. Ker 
so načrtovani vsebinski del 
lahko obdržali le v okrnjeni 
različici, so več poudarka dali 
na kadrovski del. Pridobili in 
rekrutirali so številne nove 
aktiviste, poleg tega so obudili 
dijaško sekcijo Dijas, ki danes 
šteje okoli 20 aktivnih članov. 
Klub so preselili nadstropje 
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DRUŠTVO ŠTUDENTOV BREŽICE

višje in prostore sami v celoti renovirali. Prenovili so svojo spletno stran in začeli z izdelavo 
in prodajo svojih nogavic, majic in puloverjev. Bolj aktivno so se začeli povezovati tudi s 
svojimi tremi zavodi – Situlo, LokalPatriotom in Gogo –, s katerimi so v tem času izvedli tudi 
nekaj skupnih projektov. V zadnjem letu so začeli sodelovati še z drugimi akterji, ki delujejo na 
področju mladine v Novem mestu, ter obudili oz. vzpostavili močne vezi z občino. Nadgradili 
so tudi povezovanje z ostalimi študentskimi klubi po Sloveniji.

Društvo študentov Brežice (DŠB) 
je bilo ustanovljeno februarja leta 
1995. Tistega davnega leta se je 
na 8. februar v bivšem domu JLA 

zbralo deset najbolj zagretih študentov, ki so 
želeli spremeniti prostor, v katerem živijo. Okolici 
so hoteli dokazati, da jim domače okolje nekaj 
pomeni in da jim ni vseeno, kaj se dogaja z 
njihovim krajem in mladimi. V Brežice so želeli 
vnesti nekaj dogajanja, nekaj, kar bi mlade 
povezalo in hkrati vzpodbudilo razvoj njihovih 
sposobnosti. Društvo zastopa in študente in 
deluje na območju Upravne enote Brežice.

V DŠB so vidnejše tri sekcije; sekcija za šport, 
sekcija za zaposljivost, izobraževanje, zdravje 
in humanitarnost ter sekcija za kulturo. Skozi 

svoje delovanje poskušajo najti ravnovesje 
med vsemi področji in svojim članom ponuditi 
čim bolj raznovrstne dogodke, ki širijo njihov 
spekter neformalnih oz. mehkih veščin in jim 
pomagajo pri zaposljivosti. Hkrati s številnimi 
glasbenimi dogodki skrbijo za raznovrsten 
repertoar v lokalnem okolju – od metala pa 
vse do klasične glasbe. Ne pozabijo pa niti na 
humanitarne in prostovoljske dogodke in špor-
tne sprostitve. V letih 2018–2020 so obudili kar 
nekaj dogodkov, ki so v preteklosti predstavljali 
pomemben del društva, in poskrbeli za njegovo 
prepoznavnost. Ves čas se trudijo dodajati tudi 
nove, inovativne projekte, pri katerih upoštevajo 
želje svojih članov in se tako poskušajo čim bolj 
približati njihovim potrebam. Eden največjih 
dogodkov, ki so ga v lanskem letu obudili in 
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izvedli skupaj z MC Brežice, je bil metalski 
dogodek Deri po Brešcah. Leto 2020 je bilo 
sicer zaznamovano z epidemijo Covida-19, 
vendar so se situaciji hitro prilagodili in se 
usmerili predvsem v humanitarne dogodke, 
katerih je bil glavni namen solidarnost in pomoč 
sočloveku. Nekaj dogodkov so izvedli tudi prek 
spleta in ta »nova realnost« jim je zdaj že 
zlezla pod kožo. Društvo se veliko povezuje 
tudi z lokalnimi društvi in organizacijami, saj je 
njihova miselnost naravnana k temu, da lahko 
le s skupnimi močmi okolje še izboljšajo in ga 
naredijo mladim bolj prijaznega. Med letom 
tako sodelujejo z Mladinskim centrom Brežice, 
Posavskim muzejem Brežice, Domom upoko-
jencev Brežice, Knjižnico Brežice in drugimi.

znoval svojo 10. obletnico. S tem 
največjim projektom si prizadevajo 
mladim v Sevnici ponuditi pester 
glasbeni program, ki ga druge 
organizacije na tem področju ne 
ponujajo. Veseli so, da se jim pri 
organizaciji tega dogodka pridružu-
jejo tudi druge lokalne organizacije, 
ter, da je odziv obiskovalcev vsako 
leto večji.

MESEC DOBRODELNOSTI 
Njihov drugi največji vsakoletni pro-
jekt se odvija v mesecu decembru, 
s katerim mesec pred božičem v 
osnovnih šolah v občini zbirajo hrano 
in osebne pripomočke za družine 

Študentski klub 
Sevnica (ŠKS) je bil 
ustanovljen leta 2003 

na pobudo skupine študentk in štu-
dentov, njihov cilj pa je bil vzpostaviti 
močno študentsko organizacijo na 
območju Upravne enote Sevnica.

Njihov največji projekt je vsakoleten 
Vejžde žur, ki bi v letu 2020 moral 
praznovati svojo 10. obletnico, vendar 
je bil odpovedan zaradi epidemije 
Covida-19. Drugi največji projekt 
pa se odvija v mesecu decembru, 
s katerim mesec pred božičem na 
osnovnih šolah v občini zbirajo hrano 
in osnovne potrebščine za socialno 
ogrožene družine. Nato oblikujejo 
pakete in jih na božični večer tem 
družinam dostavijo na dom. Izdali 
so tudi revijo Vejžde, aktivno pa so-
delujejo tudi z Mladinskim svetom 
občine Sevnica in z zavodom KŠTM. 
Sodelovali so tudi z Zdravstvenim 
domom Sevnica in Rotaract klubom 
Sevnica.

VEJŽDE ŽUR
Njihov glavni projekt je vsako leto 
Vejžde žur, ki je v letu 2022 pra-

Študentski klub Sevnica
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iz socialno ogroženih družin. Nato vso hrano 
zberejo, oblikujejo pakete in jih na božični večer 
dostavijo družinam na dom. Količina zbrane 
hrane vsako leto preseže pričakovanja. Veseli 
jih, da so se šole skupaj z učitelji tako angažirale 
in v učencih ter starših vzbudile sočutje do 
sokrajanov, ki živijo v težkih razmerah. 

CIKEL DELAVNIC IN IZOBRAŽEVANJ
Skozi vse leto ŠKS svojim članov ponuja vrsto 
najrazličnejših delavnic in izobraževanj. Vedno 
več pozornosti namenjamo tudi mentalnemu 
zdravju študentov, tako, da se med ponujenimi 
vsebinami najde tudi sproščanja in kreativne 
metode spopadanja s stresom.

Klub Posavskih študentov
Zgodovina Kluba 
posavskih študen-
tov (KPŠ) sega v 
leto 1953, ko so se 

posavski študentje prvič or-
ganizirano zbrali z namenom 
popestritve obštudijskega 
življenja. Ime Klub posavskih 
študentov, ki se je ohranilo 
vse do danes, se je prvič 
pojavilo leta 1966. V letu 1999 
so na željo dijakov ustanovili 
Dijaško skupnost Posavja. Klub 
posavskih študentov danes 
domuje v Mladinskem centru 
Krško in je pomemben člen 
pri soustvarjanju družbenega 
življenja v lokalnem okolju 
(deluje na območju Upravne 
enote Krško), saj svojim članom 
ponuja raznolike aktivnosti in 
številne ugodnosti. S projekti se 
trudi slediti trendom in vedno 
znova prisluhniti potrebam in 
željam mladih.

Klub danes deluje na območju 
občin Krško in Kostanjevica na 
Krki. Primarna dejavnost kluba 
je organizacija obštudijskih 
dejavnosti na področju kul-
ture, socialne problematike, 
humanitarnosti, športa, informi-
ranja ter zastopanja interesov 
mladih. Vizija Kluba posavskih 
študentov je delovanje v dob-
robit dijakov in študentov, ki 
prihajajo iz prej omenjenih 
občin, omogočanje kvalite-
tnega preživljanja prostega 
časa, popestritev obštudijskega 
življenja in zastopanje interesov 
dijakov in študentov na lokalni 
in nacionalni ravni. Mladim, ki se 
vključijo v aktivno soustvarjanje 
dejavnosti Kluba posavskih 
študentov, omogočajo nabi-
ranje raznovrstnih izkušenj, 
znanj in kompetenc, prav tako 
pa jim ponujajo raznovrstne 

ugodnosti in zanje pripravljajo 
različne kakovostne projekte 
in vsebine. Poleg večjih projek-
tov  (Festival za mlade ŠROT, 
Mladinski kulturni festival in Kifl 
fešta), so v letu 2019 organizirali 
KPŠ brucovanje v Ljubljani, KPŠ 
veseli december (ozaveščanje 
o nevarnostih nezaščitene spol-
nosti, smučarije, predbožični 
izleti, zbirna točka za Božiček za 
en dan idr.), akustične koncerte, 
športne turnirje, sodelovali pa 
so tudi pri organizaciji dogodka 
TEDxKrško. V letu 2020 večine 
tradicionalnih projektov niso 
mogli izvesti, zato so organi-
zirali različne spletne dogodke, 
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Klub Belokranjskih študentov

natečaj in glasbene večere 
tik pred ponovnim zaprtjem 
ustanov. V letu 2020 so se 
osredotočili na humanitarnost 
in večkrat v letu prispevali v 
dobrodelne namene.

Klub belokranjskih študentov (KBŠ) 
je največja mladinska organizacija, ki 
združuje mlade, predvsem študente 
in dijake, iz vseh treh belokranjskih 
občin; Črnomlja, Metlike in Semiča. 

Klub je bil uradno ustanovljen 15. januarja 1963, 
ko se je odcepil od Kluba dolenjskih študentov. 
Njegovo delovanje je že od takrat naprej usmer-
jeno predvsem v kreativno aktivnost mladih in v 
razvoj mladinske dejavnosti v lokalnem okolju. S 

široko zastavlje-
nim programom 
aktivnosti skuša-
jo zajeti najširši 
možen krog 
dejavnosti mla-
dih, ki stremijo k 
pozitivno usmer-
jenim ciljem, saj 
verjamejo, da je 

prav aktivna udeležba mladih v prostoru javnega 
diskurza izjemno pomemben element v nadalj-
njem razvoju Bele krajine. Pomemben element 
v strukturi delovanja KBŠ je tudi prostovoljstvo 
in samoiniciativnost.

Društvo redno izvaja projekte predvsem na po-
dročju kulture in športa, redno izdaja publikacijo 

Zvitica, ki je v lokalnem okolju zelo brana revija, 
s sekcijo AvLab 
pa spodbuja 
avdiovizualno in 
grafično ustvar-
janje mladih. 
Klub se lahko 
pohvali tudi z 
zelo aktivno di-
jaško sekcijo, ki 
odlično sodeluje 
z lokalno srednjo 
šolo. Največji projekt, ki ga izvaja KBŠ, je festival 
ČrnFest. Festival vsako leto raste in pridobiva 
na veljavi, v letu 2020 pa je bil izveden že 13. 
zapored – kljub vsem ukrepom in nepredvidljivi 
situaciji –, za kar je zaslužno tudi lokalno okolje 
in občina, s katero klub odlično sodeluje. Člani 
upravnega odbora so se v tem obdobju aktivno 
vključevali v lokalne aktivnosti, ki so povezane z 
razvojem mladih v belokranjskih občinah – npr. 
razvijanje strategij za mlade v posameznih občinah 
–, sodelujejo pa tudi v svetovalnih odborih za 
mlade pri belokranjskih županih. Klub prav tako 
igra pomembno vlogo pri vzpodbujanju lokalne 
zavesti in ljubezni do Bele krajine, saj s sloganom 
»Belokranjci do konca svojih danof« ne združuje 
le študentov in dijakov, temveč vse Belokranjce.

Klub Kočevskih študentov
Klub koče-
vskih študen-
tov (KLUKŠ) 

obstaja že od leta 1997 in zastopa 
študente iz največje slovenske 
občine, Kočevje, ter občin Kos-
tel in Osilnica. Klub vsako leto 
organizira za Kočevje že tradici-
onalne dogodke, kot so Kočevje 

se prebuja ter Kočevje v Lublan.

Vsako leto organizirajo tudi več 
drugih športnih in glasbenih 
prireditev, namenjenih mladim. 
Tradicionalni dogodki za Klub ko-
čevskih študentov, ki se odvijajo 
skoraj vsako leto, so Kočevje se 
prebuja – tekmovanja v različnih 
skupinskih športih z glasbenim 

programom čez dan in zvečer 
– ter Kočevje v Lublan – koče-
vski glasbeniki se predstavijo s 
koncertom v Ljubljani. Klub ima 
tudi svoje prostore na Tomšičevi 
cesti 13 v Kočevju, kjer za člane 
prireja razne družabne večere, 
LAN partyje ter manjše koncerte 
in izobraževanja.
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KOČEVJE SE PREBUJA
Vsakoletni tradicionalni glasbe-
no-športni dogodek, ki se odvija 
med poletnimi počitnicami. V 
dopoldanskem času udeležen-
ci tekmujejo v športnih igrah, v 
večernih urah pa se dogodek 
zaključi s koncerti različnih iz-
vajalcev.

KOČEVJE U LUBLAN’
Koncert kočevskih bendov na 
ljubljanski alternativni sceni – Me-
telkova mesto. Namen dogodka 
je predstavitev domače glasbe, 

ter druženje kočevskih študentov 
v Ljublani.

KULTURIJADA
Tradicionalna prireditev ob naj-
večjem slovenskem kulturnem 
prazniku, kjer razširjamo kulturna 
obzorja študentov z raznimi po-
topisnimi predavanji, predavanji 
o slovenski in tuji kulturi, sloven-
sko etno glasbo, dramsko igro, 
stand-up komedijo, impro ligo, 
kulinaričnimi dobrotami, poezijo 
in prozo.

BRUCOVANJE
Tradicionalni sprejem in krst 
novih študentov s pestro ponud-
bo iger in glasbenih izvajalcev.

OSTALI VEČJI PROJEKTI
Koncerti v prostorih kluba, 
Planica, Spring Break, raftanje, 
izleti, športne igre, gostilniške igre, 
sejmi, LAN-party, družabni večeri, 
Sankijada, natečaji, jezikovni 
tečaji, …

Ribniški študentski klub
Ribniški štu-
dentski klub 
(RŠK) zdru-

žuje mladino iz občin Ribnica, 
Sodražica in Loški potok. Nudi jim 
kvalitetno preživljanje prostega 
časa v ustvarjalnem vzdušju, ki 
spremlja izobraževalne, kulturne 
in športne aktivnosti. RŠK s svojimi 
aktivnostmi dejavno soustvarja 
mladinske vsebine, saj se v pro-
storih kluba in na drugih prizoriščih 
projektov zbirajo mladi, ki jim ni 
vseeno, na kakšen način preživljajo 
svoj čas.

Vizija kluba je nadaljevati delo in 
projekte, ki jih že izvaja, privabiti 
čim več mladih k sodelovanju v 
klubu, oblikovati nove projekte, 
glavni cilj pa ostaja isti – mladim 
zagotoviti prostor za druženje, 
spoznavanje, zabavo in nena-
zadnje tudi prostor, v katerem si 
lahko pridobijo številne izkušnje s 
področja organizacije dogodkov in 
vodenja kluba, ki jim bodo zago-
tovo v pomoč tudi na poklicni poti.

FESTIVAL ALTERNATIVA 
Alternativa je glasbeno-kultur-
no-športni festival, ki ga Ribniški 
študentski klub pripravlja vsako 
leto že zadnjih 10 let. Temelji na 
nudenju alternativne glasbe (rock, 
punk, metal), aktivnemu preživlja-
nju prostega časa in popestritvi 
poletnega dogajanj v Ribnici.

S projektom želimo mladim in 
neuveljavljenim glasbenim ustvar-
jalcem iz naših krajev ponudi mož-
nost, da nastopijo in se predstavijo 
pred velikim občinstvom. Za mnoge 
ta nastop predstavlja velik motiv pri 
ustvarjanju glasbe. Alternativa je 
največji in eden izmed redkih festi-
valov rock, punk in metal glasbe na 
območju jugozahodne Slovenije. Za 
veliko ljudi je to dogodek v Ribnici, 
na katerega so ponosni in se ga 
veselijo. Od tod si lahko razlagamo 
tudi njegovo ime, saj okoliškim 
prebivalcem ponudi alternativo. 
Festival je v celoti organiziran s 
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strani študentov. S festivalom se 
mladim omogoča pridobivanje 
pomembnih izkušenj. Alternativa je 
neprofiten projekt, saj tradicionalno 
nudimo brezplačen vstop.

SEJEM PRI ŠTUDENTIH
Ribniški sejem velja za največji 
etnografski sejem v Sloveniji. 
V okviru ribniškega sejma se 
tradicionalno predstavi tudi Rib-
niški študentski klub, ki s svojim 
samostojnim programom, Sejmom 
pri študentih vabi med svoje vrste 
tudi mlajše obiskovalce sejma.

Ribniški študentski klub že vrsto let 
tradicionalno zaseda prostor na 
Parkirišču za Zavarovalnico Triglav, 
kjer klubski aktivisti pripravimo 
različne vsebine, ki trajajo čez 
cel dan. V okviru projekta orga-
niziramo »Študentsko stojnico«, s 
katero omogočimo študentom, da 
prodajo izdelke, ki so jih ustvarili. 
Na prostoru Ribniškega študent-
skega kluba je prav tako zaslediti 
koktail bar, kar zagotovo velja za 
našo sejemsko posebnost. Poleg 
omenjenih dveh stalnih vsebin 
v program vsako leto dodamo 
nekaj novega. V preteklih letih 
smo obiskovalcem na prizorišču 
ponudili možnosti igranje namizne-
ga nogometa, organizirali nastop 
glasbene skupine ipd. Sejem pri 
študentih velja za enega izmed 
najbolj obiskanih in uspešnih 
projektov kluba.

PUBLIKACIJA SKUP 
Ustvarjalci publikacije SKUP si 
želimo povezati vse mlade v naši 
dolini. Med nami se skrivajo še 
neodkriti talenti v pisanju, risanju, 
fotografiranju in ostalih veščinah, 
ki jim uradne institucije ne pos-
večajo dovolj pozornosti. Tako smo 
stopili »skup«, pozvali mlade naj 
se nam pridružijo in delijo z nami 
svoje izdelke in objavili jih bomo v 
naslednji številki publikacije Skup.

Naša vizija je opozoriti na pro-
bleme, ki nas žulijo, opozoriti 
na bližnjice, ki se nam skrivajo 
in pokazati tisto pot, ki pelje do 
cilja. Zbralo se nas je že nekaj, ki 
si delimo te misli, a verjamemo, da 
se nas lahko zbere še precej več. 
Mogoče tudi ti. Skupaj zmoremo še 
veliko več. Naša ekipa si po glavi 
že prestavlja ideje za naslednjo 
številko. Ilustratorji že šilijo barvi-
ce, pisci odpirajo nove Wordove 
dokumente in fotografi že praznijo 
spominske kartice.

ŠTUDENTSKO INOVACIJSKO 
STIČIŠČE
Vzpostavitev Študentskega inova-
cijskega stičišča velja med projekti 
študentskega kluba za tistega, ki po 
svoji vsebinski in finančni plati ned-
voumno izstopa. Projekt študentsko 
inovacijsko stičišče sestavljata dve 
fazi. V prvi fazi projekta želimo pre-
urediti lastniške prostore, da bomo 
v njih lahko udejanjali dolgoročno 
strategijo delovanja kluba. Slednja 
zasleduje cilje povezane z nude-
njem vsebin, kjer bodo mladi lahko 
kvalitetno preživeli svoj prosti čas, 
bodo lahko pridobili neformalna 
znanja, ki jim bodo lahko v priho-
dnosti pomagala pri iskanju prvih 
zaposlitev, nuditi prostor, kjer bo 
lahko potekal in se spodbujal 
kritični razmislek o družbenem 
dogajanju. V drugi fazi projekta 
bomo ob izboljšanih materialnih 
pogojih izvedli cikel predavanj in 
delavnic, ki bojo zasledovale tri 
cilje: spodbujanja podjetništva 
in inovativnosti, vseživljenjskega 
učenja in pridobivanje dodatnih 
znanj.  Med cilje projekta je za-
gotovitev primernih materialnih 
pogojev za dolgoročno izvajanje 
dejavnosti za širitev ozavešče-
nosti in znanj s zgoraj omenjenih 
področij. Navedene aktivnosti, ki 
sledijo ciljem strategije lokalnega 
razvoja se dobro dopolnjujejo s 
namenom in ciljem delovanja 

Ribniškega študentskega kluba v 
lokalnem okolju, saj te aktivnosti, 
sicer manj strukturirano izvajamo 
že vsaj 10 let.

Rezultati projekta bodo izboljšani 
materialni pogoji delovanja društva 
s katerim želimo mladim, starejšim, 
brezposelnim in drugimi ranljivimi 
skupinami zagotoviti širitev znanj, 
spretnosti in veščin, ki bodo omo-
gočili večjo inovativnost, občutek za 
svoje domače okolje in vključenost 
v družbi. Rezultati operacije bodo 
trajni, saj bomo vsebine pod novimi 
materialnimi pogoji v prihodnosti 
vsebinsko dodatno nadgrajevali v 
skladu z zaznano potrebo ome-
njenih skupin v lokalnem okolju.

Naložbo sofinancirata Republika 
Slovenija in Evropska unija iz Evrop-
skega sklada za regionalni razvoj.
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Klub študentov občine Trebnje

Klub študentov 
občine Trebnje 
(KŠOT) v različ-

nih oblikah in na prostovoljni bazi 
že 29 let povezuje in združuje 
študente in dijake na področju 
Upravne enote Trebnje. Število 
občanov v trebanjski občini se v 
zadnjih letih zaradi svoje dobre 
lokacije hitro povečuje, vendar 
kulturno oz. družabno življenje (še) 
ne sledi temu trendu. Prav tako v 
upravni enoti ni močno razvitega 
mladinskega, kulturnega ali špor-
tnega dogajanja. V klubu si prav 
zato prizadevajo popestriti življenje 
mladih ter dijakom in študentom 
omogočiti povezovanje, ustvarjanje 
novih vezi ter aktivno preživljanje 
prostega časa.

Na klubu  je trenutno 15 aktivistov, 
ki delujejo na različnih področjih, ki 
pa niso natančno opredeljena. V 
bližnji prihodnosti načrtujejo vzpo-
stavitev resorjev, znotraj katerih 
bodo aktivisti bolj poglobljeno 
delovali. Prvič v zgodovini svoje-
ga delovanja ima Klub študentov 
občine Trebnje žensko predsednico, 
Petro Kovšček. Upravni odbor šteje 
sedem članov. Delo izvršilnega 
organa (Upravnega odbora), 
finančno poslovanje in disciplin-
ske postopke nadzoruje in vodi 
Nadzorno-disciplinska komisija, 
ki jo sestavljajo trije člani.

Klub je v letošnjem koledarskem 
letu deloval na področju kulture, 
športa, šolstva in sociale. V aprilu 
je prišlo do korenitih sprememb, 
saj se je zamenjala celotna ekipa. 
Novi aktivisti so s svežimi idejami in 
veliko motivacije uspešno organi-
zirali nekaj dogodkov na različnih 
področjih. Prvi dogodek so izvedli 

že konec aprila; v Trebnjem so se 
udeležili krvodajalske akcije, ki jo 
je organiziral Rdeči križ Slovenije. 
Maja so se predstavili na Škisovi 
tržnici in izvedli delovni vikend, na 
katerem so se udeležili delavnic 
Študentsko organiziranje in Pro-
jektno vodenje v sklopu Odbora za 
izobraževanje Zveze ŠKIS. Podrob-
neje so spoznali osnove študent-
skega organiziranja v Sloveniji in 
se naučili, kako se projekt razvije 
od ideje do samega dogodka. 
Nadaljevali so s paintballom na 
novem igrišču v občini Trebnje, 
dogodka pa se je udeležilo enajst 
članov kluba. Vsi udeleženci so bili 

zelo navdušeni, zato že načrtujejo 
jesensko ponovitev. Svojim članom 
so julija omogočili tudi poletno 
osvežitev v vodnem parku Istra-
landija na Hrvaškem. V začetku 
septembra so v Parku likovnih 
samorastnikov izvedli še prvi večji 
dogodek V koncert mladih lokalnih 
glasbenikov. Odziv poslušalcev in 
vseh vpletenih je bil zelo pozitiven.

V klubu se zavedajo, da je za 
obstoj in nadaljnje delovanje 
kluba potreben podmladek, zato 
se zavzemajo tudi za vključeva-
nje dijakov v klubsko delovanje. 
Znotraj kluba deluje tudi dijaška 

sekcija, katere mentor je eden od 
aktivistov. Dijaki vsaj enkrat letno 
organizirajo svoj dogodek, ostali 
aktivisti pa so jim vedno na voljo za 
pomoč. V letošnjem šolskem letu 
so tako organizirali dijaški filmski 
večer, ki je bil namenjen izključno 
povezovanju in druženju dijakov.
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Gorenjska 
regija

Klub Jeseniških študentov
Klub jeseniških 
študentov oz. KJŠ 
je društvo, ki deluje 
na območju občin 

Jesenice, Žirovnica in Kranjska 
Gora. V letu 2020 je tam pre-
bivalo 815 študentov. Začetki 
kluba segajo v leto 1995, ko se 
je skupina študentov odločila 
delovati bolj organizirano. Od 
takrat pa do danes je število 
članov bolj ali manj naraščalo, 
s tem pa tudi število ugodnosti 
in projektov, ki jih klub ponuja. 
Klub stremi k ponujanju upo-
rabnih in zanimivih športnih, 
pustolovskih, izobraževalnih, 
dobrodelnih in socialno narav-
nanih projektov. Njihov zaščitni 
znak je narcisa z jeklenim cve-
tom in študentsko kapico ter 
govori, da skuša klub s svojim 
delovanjem podpreti tako štu-

dente kot tudi lokalno okolje.

Klub jeseniških študentov je 
svojim članom na voljo vsak 
dan na družbenih omrežjih ter 
dvakrat na teden v prostorih 
kluba v času uradnih ur. Čla-
nom nudijo stalne projekte 
oz. ugodnosti, kot so sub-
vencionirane karte za fitnes, 
vstopnice za kino, vstopnice 
v svet savn, joga tečaje ter 
ure tenisa in squasha. Poleg 
stalnih projektov organizirajo 
tudi redne projekte, ki so za-
bavne, poučne, dobrodelne, 
športne ali pustolovske na-
rave. Takšni projekti so npr. 
Festeelval, Poletni nogometni 
turnir, Odmev, Bavkasta klet, 
vožnja z gokarti, smučanje, 
darovanje krvi, decembrsko 
obdarovanje, jadranje, potopisi 

in najrazličnejše delavnice. O 
projektih in rednem delovanju 
kluba se Izvršni odbor dogo-
varja na rednih in izrednih 
sejah ter sprotnih sestankih 
izvršnega odbora, ki potekajo 
vsaj dvakrat mesečno v pro-
storih kluba ali prek spletnih 
platform. Vsaj enkrat letno se 
na klubu sestane najvišji organ 
kluba, Občni zbor, na katerem 
se člani kluba pogovorijo o 
dogajanju v tekočem letu in 
o prihodnosti kluba. V lokal-
nem okolju se KJŠ povezuje 
z drugimi entitetami, kot so 
občine Jesenice, Žirovnica in 
Kranjska Gora, upravna enota, 
srednje šole, fakulteta, Zavod 
za šport Jesenice, Radio Tri-
glav ter z ostalimi društvi, kot 
je npr. Mladinski svet Jesenice, 
Mladinski center Jesenice in 
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Društvo prijateljev mladine. S sodelovanjem 
želijo razširiti doseg delovanja in pozitivno 
prispevati k lokalni skupnosti. Izvršni odbor 
na dnevni oz. vsaj tedenski bazi posodablja 
svoja družbena omrežja tako, da poroča o 
svojem rednem delovanju, projektih in splošnih 
informacijah, ki se tičejo dijakov in študentov 
ali nasploh prebivalcev upravne enote, v kateri 
KJŠ deluje. Klub enkrat letno organizira delovni 
vikend, na katerem se ekipa kluba zbliža in 
podrobneje pogovori o delovanju. Člani se 
prav tako redno udeležujejo izobraževanj, ki jih 
ponuja Zveza ŠKIS, ter regijskih in državnih sej.

KJŠ-JEV NOGOMETNI TURNIR
Namen projekta je prirediti večji športni dogo-
dek na Jesenicah, ki se ga bo lahko udeležilo 
veliko število občanov. Poleg tega želijo, da bi 
dogodek postal tradicionalen, saj se zavedajo, 
kako pomembna je športna aktivnost ter kako 
zelo pripomore k zdravemu načinu življenja.

PREDBOŽIČNI BOWLING S KJŠ
S projektom se udeleženci na zabaven in 
prijeten način med seboj spoznavajo in si 
izmenjujejo mnenja. Glede na to, da gre za 
bowling, kjer šteje rezultat, je namen projekta 
tudi zdrava tekmovalnost, namen pa je tudi 
obdarovanje med člani v obliki skritega Božička.

KJŠ-JEV ODBOJKARSKI TURNIR
Klub organizira odbojkarski turnir mešanih 
trojk na mivki, s katerim želi popestriti športno 
dogajanje v okolici in študente spodbuditi k 

igranju odbojke na mivki. Turnir je tradicionalno 
zelo obiskan, po turnirju pa, kot je v navadi 
kluba, sledi še »afterparty«.

KJŠ-JEV BEERPONG TURNIR
S projektom želijo članom med študijem 
ponuditi možnost za odklop od vseh obve-
znosti. Poleg tega so rezultati njihove ankete v 
povezavi z mladinsko problematiko pokazali, 
da si mladi v lokalnem okolju želijo več zabav, 
zato se klub s takimi dogodki hitro odzove.

DOBRODELNO PIRHANJE
Namen projekta je na klubu obeležiti enega 
od pomembnih slovenskih praznikov, veliko 
noč. S projektom želijo člane kluba obdariti z 
manjšimi paketki, prav tako pa jih želijo vključiti 
v dobrodelnost, saj je projekt tudi dobrodelne 
narave. Prvi del projekta je prihanje, kjer člani 
iz paketka vzamejo KJŠ jajce in ga udarijo s 
svojim ter se pri tem posnamejo. Posnetki, ki 
jih v sklopu projekta člani pošiljajo klubu ali 
pa jih objavljajo na socialna omrežje, imajo 
tudi dobrodelni namen. Klub namreč za vsako 
objavo na socialnih omrežjih podari en do-
brodelni paket Rdečemu križu.
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Klub radovljiških 
študentov je štu-
dentski klub, ki 

skrbi za pestro obštudijsko do-
gajanje za dijake in študente iz 
občin Radovljica, Bled, Bohinj 
in Gorje z območja Upravne 
enote Radovljica. V klubu stre-
mijo k pestri ponudbi raznolikih 
dogodkov s področja sociale, 
kulture, izobraževanja, športa 
in zabave. Prav tako si priza-
devajo za dobro sodelovanje 
dijakov, študentov, mladinskih 
organizacij in ostalih društev 
na lokalni ravni. Mlade želijo 
spodbuditi k druženju s sovr-
stniki in jim ponuditi čim več 
možnosti za pridobivanje novih 
uporabnih veščin, ki jim bodo v 
pomoč v dijaških in študentskih 
letih ali pa morda kasneje v 
življenju.

Na Klubu radovljiških študen-
tov so v zadnjih dveh letih iz-
vedli kar nekaj dogodkov in 
projektov, na katere so zelo 
ponosni. Ker stremijo k pestri 
ponudbi dogodkov z različnih 
področij, so k sodelovanju, 
kolikor se je le dalo, povabili 
izvajalce, organizacije ter 
društva iz lokalnega okolja, 
s katerimi so skupaj ustvarili 
kvalitetne dogodke za vsak 
okus. Predvsem pestro je 
bilo leto 2020, ki si ga bodo 
najverjetneje vsi zapomnili po 
izbuhu novega koronavirusa. 
Čeprav je bilo to leto prilaga-
janja in iskanja novih praks, so 
ponosni, da so v septembru 
pričeli s projektom Podpiramo 
mlade lokalne podjetnike, s 
katerim mladim ponudnikom 

omogočajo, da svoj izdelek 
ali storitev predstavijo širši 
javnosti, klub pa ga/jo nato 
v nagradni igri ponudi svojim 
članom. Prav tako so ponosni 
na večletno uspešno sodelo-
vanje predvsem z občinama 
Radovljica in Bled. S prvo 
na mesečni ravni sodelujejo 
v okviru spletnega portala 
Mladi Radovljice, kjer z osta-
limi mladinskimi organizacijami 
zbirajo in urejajo relevantne in 
uporabne informacije z različ-
nih področij za mlade. Občina 
jim je omogočila tudi izvedbo 
simbolnega projekta Osvetlitev 
Blejskega gradu ob svetovnem 
dnevu boja proti aidsu. Omenili 
pa bi radi tudi Rolko – športni 
dogodek, ki na Bledu združuje 
rolkarje, ljubitelje narave, urba-
no mladino in druge. V klubu 
se trudijo zagotoviti tudi čim 
več ugodnosti, ki bi članom 
olajšale ali popestrile dijaško 
oz. študijsko življenje.

MLADI ZA STAREJŠE
V znamenju mednarodnega 
dneva starejših so člani ekipe 
KRŠ jeseni obiskali Dom starej-
ših občanov dr. Janka Benedi-
ka v Radovljici. Dogodek je bil 
namenjen medgeneracijskemu 
povezovanju in solidarnosti. 
Starejšim so ob stisku roke 
podarili nekaj dobrot, tistim 
najbolj »vitalnim« starostni-
kom v domu pa so pripravili 
krajši glasbeno-razvedrilni 
program. S pevskim nastopom 
jih je razveselil Tilen Lotrič 
ob spremljavi kitarista Roka 
Šenka, nekaj humorja pa sta 
prispevala tudi improvizatorja 
Nejc Šmit in Dino Kapetanovič. 
Z dogodkom so želeli starejše 
spomniti, da niso pozabljeni 
in sami, temveč da se tudi 
mladi spomnijo na njih ter s 
spoštovanjem zrejo nanje in 
na njihovo življenjsko pot.

Klub Radovljiških študentov
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VINTAGE BOAT TOUR:
PLOVBA V SONČNI ZAHOD S KRŠ
Med poletjem so se odpravili na Vintage boat 
tour po obali Pirana s tradicionalno istrsko 
leseno barko. Z Bleda so se z organiziranim 
prevozom odpravili ob 13.30, plovba pa se 
je začela ob 16. uri in zaključila ob sončnem 
zahodu ob 21. uri. Na barki so postregli pijačo 
dobrodošlice in manjše prigrizke, vključene pa 
so bile tudi sveže kopalne brisače. Udeležba 
je bila za vse člane brezplačna in zapolnili so 
vsa prosta mesta. Uživali so na prostorni in 
udobni palubi za sončenje, udeleženci pa so 
se strinjali, da je bil to zagotovo eden izmed 
najboljših dogodkov do takrat.

PIKNIK KRŠ
Klub radovljiških študentov je konec poletja, 
pred začetkom novega šolskega in študijskega 
leta, organiziral piknik, ki so se ga lahko udeležili 
člani KRŠ in njihovi prijatelji. Udeležilo se ga 
je več kot 50 ljudi, na kar je bila ekipa zelo 
ponosna. Veliko so se družili, igrali odbojko, se 
pomerili v turnirju beerponga ter dobro jedli 
in pili. Vreme je bilo sončno, vsi so zelo uživali, 
uspelo pa je tudi povezovanje med aktivisti, 
kar je bil tudi namen piknika. – Odločili so se, 
da bo piknik postal tradicija!

PUB KVIZ S KRŠ V PIVNICI UNION
Ob začetku novega študijskega leta so se akti-
visti KRŠ odpravili na Pub kviz v Pivnico Union 
v Ljubljani. Ker so že leto prej izvedli ogled 
pivovarne, so se tokrat odločili za četrtkov 
Pub kviz, kjer se ekipe med seboj pomerijo 
v splošni razgledanosti. Za člane kluba je 
bila udeležba brezplačna, zato je bilo veliko 
sodelujočih. Dogodek se je z rahlo zamudo 
začel nekaj čez 20. uro in končal malo pred 
22. Uro, s tem pa so ponosno zakorakali v 
novo študijsko leto.

RAFTING S KRŠ
Sredi poletja so se aktivisti KRŠ udeležili 
raftinga, ki je bil za člane KRŠ brezplačen. 
Vreme je bilo odlično, dogodka se je udeležilo 

15 članov, od tega tudi dve članici Kluba tržiških 
študentov. Presenetilo jih je, da je počil čoln, 
vendar je ekipa Tinaraft poskrbela, da jim to 
ni pokvarilo načrtov. Dogodek bodo zagotovo 
ponovili, najverjetneje na Savi Bohinjki ali na 
Soči, da se preizkusijo še na drugih rekah. 
Člani kluba so se med seboj še bolj povezali 
(verjetno zaradi manjših skupin in več časa 
za pogovor) in zelo so uživali.
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Klub štu-
d e n t o v 

Kranj (KŠK) je bil ustanovljen 
leta 1990 in je član Zveze 
ŠKIS od leta 1994. Klub po-
kriva Upravno enoto Kranj, 
pod katero spada šest občin; 
Mestna občina Kranj, Občina 
Cerklje na Gorenjskem, Občina 
Jezersko, Občina Naklo, Obči-
na Preddvor in Občina Šenčur. 
KŠK je združenje študentov in 
dijakov z namenom povezova-
nja, izobraževanja, dvigovanja 
kulturne ravni in omogočanja 
ugodnosti za svoje člane.

Študentsko dogajanje v orga-
nizaciji sloni na štirih stebrih; 
Resorju za izobraževanje – ki 
pripravlja poučne delavnice, 
tečaje in predavanja –, Resorju 
za kulturo – ki skrbi za filmsko 
ustvarjanje, zabavo in sprostit-
vene večere ob kulturnih do-
godkih –, Resorju za socialo in 
zdravstvo – ki pomaga mladim 
staršem, osvešča o boleznih in 
okolju – ter Resorju za šport – ki 
z adrenalinskimi aktivnostmi, 
rekreacijo in turnirji vzpodbuja 
zdrav duh v zdravem telesu. 
Njihove publikacije izhajajo 
štirikrat letno, izdajajo pa tudi 
brezplačno revijo Zapik, kjer se 

najde članek za vsakogar, še 
posebej zanimivi pa so njihovi 
horoskopi. Med letoma 2018 
in 2020 so začeli uvajati tudi 
novosti na področju projektov. 
Kviz znanja je med epidemijo 
potekal prek spletne platfor-
me Discord in tako skrbel za 
krajšanje »koronskih« četrtkov. 
Štiričlanske ekipe so se pome-
rile v odgovarjanju na vpra-
šanja s področja zgodovine, 
geografije, znanosti, športa in 
iger, književnosti, življenjskega 
sloga, umetnosti in kulture ter 
zabave. Novost je tudi Laser 
Tag, ki je še posebej zanimiv 
za adrenalinske navdušence, 
ter izmenjave Erasmus+.

ŠTUDENTI DIJAKOM
Gre za projekt, ki omogoča 
dijakom, da od študentov 
pridobijo  neformalne informa-
cije o fakultetah, na katere se 
želijo vpisati. Poleg slovenskih 
fakultet so predstavljene tudi 
s študijem posredno poveza-
ne dejavnosti, npr. študentski 
domovi, Erasmus+ izmenjave 
in podobno.

RADIJSKA ODDAJA KŠK
Enkrat na teden se na Radiu 
Kranj voditelj z gosti pogovarja 

o aktualnih temah. Gosti so 
večinoma lokalni prebivalci, 
ki so športniki, umetniki ali pa 
samo zanimive osebe.

NOČNI TEK PO ULICAH 
KRANJA
Gre za športno tekmovanje v 
sklopu Nočnih tekov Slovenije 
– Nino Cokan. V centru Kranja 
ob večernih urah poteka tek na 
5 ali 10 km. Športniki tekmujejo 
v različnih starostnih kategori-
jah, ostali prisotni pa medtem 
uživajo v glasbi in palačinkah.

ZAPIK
Zapik je revija Kluba študentov 
Kranj, ki izhaja na tri mesece in 
je namenjena lokalnim dijakom 
ter študentom. Za urejanje 
revije in pisanje prispevkov  v 
povezavi s športom, zdravjem 
in kulturo skrbijo aktivisti kluba, 
revija pa vsebuje tudi razne 
ankete in kvize.

TEDEN MLADIH
Teden mladih je edini teden, 
ki traja devet dni. To je festi-
val Kluba študentov Kranj, 
ki poteka v Kranju in okolici. 
Zajema različne dogodke, kot 
so koncerti, nastopi, športna 
tekmovanja, druženje v Pre-
šernovem gaju, skejtanje na 
ulici, pub quiz in še veliko več.

Klub študentov Kranj
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Klub Tržiških študentov

Klub tržiških štu-
dentov (KTŠ) je 
nepolitično društvo, 

prostovoljno združenje fizičnih 
oseb, ki v okviru društva zado-
voljuje potrebe študentov in 
dijakov na območju Upravne 
enote Tržič.

Svoje poslanstvo je uspešno 
opravljal že v preteklosti, 
močan dejavnik mladinske 
– predvsem pa študentske – 
populacije pa predstavlja v 
domačem okolju tudi danes, 
saj pomembno prispeva k izo-
braževalnemu in družabnemu 
življenju. Njegov namen je nu-
diti pisano paleto aktivnosti in 
ugodnosti za svoje člane ter 
zastopati njihova stališča. Klub 
tržiških študentov se ponaša s 
svojo aktivno preteklostjo, saj 
na temeljih tradicije ustvarja 
sedanjost in gradi prihodnost. 
Spoštljivo gleda na dosežke 
predhodnikov, ki so v zgodo-
vino kluba vtkali svoje znanje, 
izkušnje in vnemo za ustvarja-
nje nečesa boljšega. Prispevek 
vseh omogoča stalnost in 
trdnost kluba. Tako je vsak 

od aktivistov prispeval svoj 
kamenček v mozaiku časa, 
ki je naklonjen nenehni rasti. 
Na podlagi izkušenj vseh, ki 
so soustvarjali Klub tržiških 
študentov, pridobivajo nove 
zamisli, iščejo drugačne rešitve 
in vnašajo nove pristope.

Klub tržiških študentov svojim 
članom nudi različne dogod-
ke s kulturnimi, športnimi, 
zabavnimi, izobraževalnimi 
in humanitarnimi vsebinami. 
Sodelujejo tudi z različnimi 
tržiškimi društvi in ponujajo 
kar nekaj subvencij za šport, 
prehrano in izobraževanje v 
občini. V zadnjih nekaj letih 
so naredili veliko pomembnih 
korakov in projektov na izo-
braževalnem in družbenem 
področju. Spreminjajoče 
se okolje jih vsakodnevno 
motivira, v prihodnost pa se 
ozirajo z optimizmom. Ves 
čas svojega delovanja bodo 
skrbeli za kakovost skrbi za 
okolje, spremljanje in uvajanje 
novosti, usklajevanje različnih 
pogledov in interesov ter ne-
nehno stremeli k izboljšavam.

TEDEN ZEMLJE
V mesecu aprilu vsako leto 
v sklopu dneva Zemlje (22. 
aprila) organizirajo teden 
Zemlje, kjer člane vsak dan 
ozaveščajo o okoljevarstvu in 
njegovi problematiki. Po koncu 
tedna  za člane pripravijo 
prav poseben eko izziv, kjer 
morajo izpolniti štiri naloge, ki 
pomagajo k boljšemu ohra-
njanju okolja. Pri eni od nalog 
v trgovini niso smeli uporabiti 
plastične vrečke, pri drugi so 
pobirali smeti v naravi, pri 
tretji so morali uporabiti javni 
prevoz ali kolo, pri četrti pa 
so morali eno stvar popraviti, 
namesto zavreči. Vse naloge 
so morali dokumentirati s foto-
grafijami in jih prilepiti v prip-
ravljeno predlogo. Za nagrado 
so lahko izbirali med štirimi 
eko vrečkami, ki so jih aktivisti 
na klubu oblikovali na podlagi 
lastnosti študentov: »delovn« 
(priden učenec), »prštiman« 
(športnik), »faulast« (žurerski 
študent) in »kunštn« (umetnik). 
Izziv je opravilo več študentov, 
kot so pričakovali, kar jih je 
zelo razveselilo in hkrati napol-
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nilo z optimizmom, da lahko v 
prihodnosti organizirajo še več 
okoljevarstvenih dogodkov.

KTŠ JADRANJE
KTŠ-jevci so v lanskem me-
secu septembru do konca 
izkoristili zadnje dni poletja 
in se v družbi izkušenih ski-
perjev, v terminu od 11. do 18. 
septembra, podali na prav 
posebno izkušnjo. Dogajanje 
je potekalo v obliki sprošče-
nega skupinskega jadranja, 
na katerem so zabavo, šport, 
adrenalin in dobro družbo 
združili z vetrom in čudovitimi 
otoki Dalmacije. Ogledali so 
si zanimive otoke, spoznali 
dalmatinska mesta, se kopali 
v idiličnih zalivčkih, ob večerih 
pa poskrbeli za druženje in 
zabavo.

TEČAJ IN IZPIT ZA
VODITELJA ČOLNA
Na klubu so konec februarja 
organizirali tečaj za voditelja 
čolna in za upravljanje z VHF 
postajo. Trajal je 16 šolskih ur 
in ustreza izpitnemu programu 
Uprave RS za pomorstvo. Tečaj 
je potekal po preizkušenem 
sistemu kombinacije preda-
vanj, praktičnih vaj iz vozlov in 
navigacije ter primerov iz pra-
kse, ki jih dopolnjuje več kot 110 
kratkih video vsebin. V ceno, 
ki jo je delno subvencioniral 
klub, je bila tudi vsa potrebna 
literatura in pripomočki, ki so 
jih udeleženci uporabljali na 
tečaju in doma za pripravo 
na izpit. Klub je tako omogočil 
opravljanje izpita vsem štu-
dentom, ki jim je polna cena 
previsoka.

TECHNO JOGA
Techno jogo klub organizira 
vsako leto v mesecu avgustu. 
Tri zaporedne srede v avgustu 
se dobijo na ranču Mackadam 
v Spodnjih Dupljah. Projekt 
poteka v sodelovanju s Klu-
bom škofjeloških študentov, 
Mlado rolado in Tino Umek, 
študentko Fakultete za šport, 
ki vodi vadbo. Joga je vsakič 
potekala približno eno uro, po 
tem pa so se udeleženci še 
nekaj časa družili ob prigrizkih 
in pijači. 

IZLET V NEZNANO
V nedeljo, 4. 7. 2021, so se 
udeleženci v zgodnjih jutranjih 
urah odpravili na pot iz Tržiča. 
Sledil je prvi namig in vrečka 
presenečenja, v kateri je bilo 
tudi šest nalog, ki so jih morali 
udeleženci opraviti, saj so želeli, 
da bi se med seboj čim bolje 
spoznali in povezali. Zajtrk na 
kmetiji Matijovc je bil odličen, 

nato pa so pot nadaljevali do 
Kampa Menina. Tam so jih 
pričakali animatorji in jim po-
kazali, kako uporabljati varovalni 
komplet za adrenalinski park. Ko 
so se prebili skozi vse ovire, jih 
je čakalo okusno kosilo, zatem 
pa so sledile še igre in druženje. 
Potovanje so zaključili v pivo-
varni Clef, kjer so si ogledali še 
postopek varjenja piva. Sledilo 
je druženje ob degustaciji piv in 
narezki. Zadovoljni so naredili 
še skupinsko fotografijo in se 
odpravili proti domu. Udeleženci 
so bili zelo zadovoljni z izletom, 
organizatorji pa tudi, saj jim je to 
dalo še dodatno motivacijo za 
organiziranje dogodkov. 
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Klub študentov Selške doline

Začetki Kluba študentov Selške 
doline (KŠSD) segajo v leto 1975. 
Klub pokriva del Upravne enote 
Škofja Loka in deluje na podro-

čju izobraževanja, športa, kulture in zabave. 
Študentom in dijakom ponuja pester nabor 
različnih dogodkov, ki jih pripravlja v sodelo-
vanju z drugimi društvi in organizacijami na 
območju Selške doline. Poleg tega KŠSD že 
dolga leta sodeluje tudi s Klubom škofjeloških 
študentov.

KŠSD že tradicionalno organizira obisk naj-
večjega slovenskega športnega dogodka 
– smučarskih poletov v Planici, kamor vselej 
odpelje poln avtobus gorečih ljubiteljev slo-
venskih orlov, še posebej bratov Prevc.

Drugi odmevnejši dogodek je vsakoletni 
Kolpa sportiš vikend, ki se tradicionalno od-
vija v začetku avgusta ob reki Kolpi. Nekateri 
študentje se na 150 km dolgo pot odpravijo 
kar s kolesom, kjer jih nato čaka cel vikend 
zabave in športnih ter kulturnih dogodkov.

Drugi projekti, ki jih organizira KŠSD, so Večer 
družabnih iger, Geek večer – kjer se študentje 
in dijaki družijo ob igranju računalniških iger 
–, ogled tekem Lige prvakov, pustna sobota 
ter informativni dnevi – kjer lahko študentje 
dijakom predstavijo fakultete, na katere so 
vpisani. Organizirajo tudi športne dogodke, 
kot so skupinska smučanja ter razni pohodi 
v gore.  Že vse od uveljavitve projekta ob 
svetovnem dnevu boja proti aidsu pa vsako 
leto sodelujejo tudi pri tem.

Pestro dogajanje na klubu že tradicionalno 
kronajo z velikim koncertom Slovo poletju, 
ki pred pričetkom novega študijskega leta 
vselej privabi veliko število mladih.
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Klub škofjeloških 
študentov (KŠŠ) 
je eden izmed 
največjih in najsta-

rejših študentskih klubov v Slo-
veniji. Leta 2019 so praznovali 
40 let, odkar je bil KŠŠ vpisan 
v pravni register, neuradno pa 
so korenine kluba še precej 
starejše. Posebnost kluba je, 
da v Upravni enoti Škofja Loka 
delujejo tudi trije podružnični 
študentski klubi, in sicer Klub 
žirovskih študentov (Občina 
Žiri), Klub študentov Poljanske 
doline (Občina Gorenja vas - 
Poljane) in Klub študentov Sel-
ške doline (Občina Železniki).

Na KŠŠ poskušajo svojim 
članom ponuditi pester izbor 
aktivnosti in ugodnosti za čim 
bolje izkoriščen čas v času 
študija. S tem namenom se 
povezujejo z mnogimi lo-
kalnimi ponudniki, društvi, 
aktivisti in ostalimi akterji, da 
bi čim bolj razširili spekter 
potencialnih aktivnosti. Tako 
so spletli vezi z nekaj lokalni-
mi ponudniki hrane (picerija, 
restavracija s hitro prehrano, 
kavarna, slaščičarna, manjša 
delikatesa), s ponudniki špor-
tnih aktivnosti (različni fitnesi, 
skupinske vadbe, plesni tečaji, 
plezanje, biljard), s kulturnimi 
ustanovami (kino, knjižnica, 
gledališče), z Zavodom O – 
zavodom škofjeloške mladine 
in še z marsikom. Spodbujati 
poskušajo razne mlade ustvar-
jalce, v ta namen pa podpirajo 
tudi izdajanje dveh ustvarjalnih 
revij (revije Nič in novonastale 
revije Osmišljevalokalnik). KŠŠ 
daje velik poudarek druženju, 

saj menijo, da na ta način 
spodbujajo povezovanje (tudi 
medgeneracijsko), prenos 
znanja in nastajanje novih idej, 
obenem pa se tako zagotavlja 
tudi motivacija za nadaljnje de-
lovanje in razvoj kluba. Njihova 
pisarna je tako v normalnih 
razmerah odprta vsak delovni 
dan v tednu v popoldanskem 
času in deluje kot družabna 
točka. Kot vsi ostali klubi, se 
tudi na KŠŠ radi zabavajo, zato 
organizirajo številne družabne 
prireditve različnih vrst, kot so 
npr. večerne zabave v MKC Pri 
rdeči ostrigi, večeri filma in dru-
žabnih iger, preizkušanje piv, 
celodnevna druženja v parku 
bivše kasarne ter večdnevni 
oddih na taboru (Taborjovenju) 
ob Kolpi. Veliko pozornosti na-
menjajo športnim aktivnostim; 
prirejajo smučarske odprave, 
celo poletje imajo zakupljene 
(in zelo zasedene) termine za 
odbojko na mivki, pripravljajo 
pa tudi manjša športna tek-
movanja.

KŠŠ TABORJOVENJE 
Gre za petdnevni tabor v Gore-
nji Žagi ob reki Kolpi, ki se obi-
čajno odvija okoli 10. avgusta. 
Ideja za projekt izhaja iz starih 
zgodb in bajk o nekdanjih div-
jih taborih KŠŠ, ki so v »zlatih 
časih« študentskega organi-
ziranja kar pokali po šivih. Po 
vmesnem obdobju prekinitve 
so dogodek ponovno oživili in 
ga v sedanji različici izvedli že 
štirikrat, vsakič z boljšo orga-
nizacijo in obiskanostjo. Čar 
dogodka je v njegovi sproš-
čenosti; brezskrbno uživanje 
v senci, z nogami do gležnjev 
v hladni vodi v odlični družbi 

Klub Škofjeloških študentov
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Klub Žirovskih študentov

s kozarcem v roki, daleč od 
težav modernega sveta ... »Kva 
čš bolšga?«

KESA21
To je projekt, pri katerem 
gre za celodnevno druže-
nje v parku bivše vojašnice. 
Namenjen je sproščenemu 
druženju, sočasno pa pote-

ka košarkarski turnir in skate 
session. Dogodek poteka ob 
spremljavi glasbe Mladerolade 
– kolektiva projekta KŠŠ.

Klub žirovskih študentov (KŽŠ) je 
manjši klub, ki deluje v Občini Žiri, 
kjer prebiva okoli 200 študentov. 

Pred ustanovitvijo so bili združeni s Klubom 
študentov Poljanske doline, nato pa so žirovski 
študentje v začetku 90. let prejšnjega stoletja 
ustanovili svojega. Klub ima od leta 2014 tudi 
svojo himno, ki dobro opisuje, kaj vse na klubu 
počnejo.

V KŽŠ se posvečajo predvsem projektom 
na področju športa in zabave, stremijo pa 
k omogočanju čim več ugodnosti za svoje 
člane; tako lahko ceneje obiskujejo različne 
športne dejavnosti, ki so na voljo v občini, 
na voljo pa imajo tudi nedavno prenovljene 
klubske prostore, kjer se lahko učijo in družijo.  

Organizirajo tako športne kot tudi kulturne in 
družabne prireditve, sodelujejo tudi s civilno 
zaščito Občine Žiri. Najbolj odmevna tridnevna 
prireditev kluba je Vikend športa in zabave. 
Vsako leto organizirajo brucovanje, ki se 
konča s koncertom. Poleg tega organizirajo 
oz. sodelujejo še pri nekaterih drugih dogodkih, 
kot so npr. Novoletni turnir v odbojki, Adven-
tni bazar (tržnica lokalnih izdelkov), Lokalna 
Scena in drugih manjših dogodkih. Organizirajo 
tudi prevoze na dogodke ostalih študentskih 
klubov v bližini, vsako leto so prisotni tudi na 
Škisovi tržnici. V zadnjih dveh letih so skupaj 
prenovili klubske prostore, v času epidemije 
Covida-19 pa so se povezali s civilno zaščito 
in tako pomagali lokalni skupnosti.
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Klub študentov Poljanske doline
Klub študentov Poljanske doline 
(KŠPD) deluje v Upravni enoti 
Škofja Loka, zato je aktiven kot 
podružnica Kluba škofjeloških 

študentov. Klub deluje na območju Poljanske 
doline od Zminca do Trebije že od leta 1971, 
ko je zajemal tudi študente iz Občine Žiri in 
okoliških krajev.
Na klubu med študijskim letom organizirajo 
različne dogodke, najbolj obiskani veliki projekti 
pa so Martinovanje, Smučanje v Avstriji ter 
novoletna zabava. Organizirajo pa tudi manjše 
projekte, kot so bowling, obisk kina, biljard, 
različne stojnice v Gorenji vasi, uredijo tudi 
subvencijo smučarskih kart in kart za fitnes. 
Najbolj so ponosni na časopis Polansk cajt'ng, 
ki ga študentje KŠPD izdajo v času božiča. 
Natisnejo 2500 izvodov in jih razdelijo po celi 
Poljanski dolini, nekaj pa tudi po Škofji Loki. 
Glavni namen dogodkov KŠPD je druženje, 
povezovanje članov in sklepanje novih pri-
jateljstev.

MARTINOVANJE
KŠPD se vsako leto že tradicionalno odpravi na 
martinovanje. Zadnjič so ga obiskali na Ptuju, 
kjer je martinovanje pravi mali praznik, sicer pa 
vsako leto zamenjajo lokacijo. Iz Gorenje vasi 
se v jutranjih urah odpravijo na pot do izbra-
nega mesta, kjer si najprej ogledajo martinovo 
tržnico s ponudbo vin in kulinaričnih dobrot. 
Nato se odpravijo na kosilo, v popoldanskem 
času pa si običajno ogledajo katero od vinskih 
kleti, kjer imajo še degustacijo vin. Proti večeru 
sledi tradicionalna martinova večerja, izlet pa 
sklenejo z zabavo v centru mesta.

50 LET KŠPD
Klub  je leta 2021 praznoval 50 let delovanja, 
slavje pa so morali zaradi epidemije Covida-19 
premakniti na naslednje leto. V juniju so na oder 
povabili Big Foot Mamo, FLIRRT, Petra Lovši-
na s Španskimi borci ter lokalni DeVito band. 
Ustvarili so krasno vzdušje, kjer ni manjkalo 
dobre glasbe, pijače ter izjemnih ljudi.
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DAN BOJA PROTI AIDSU
Na dan boja proti aidsu KŠPD v Gorenji vasi vsako leto postavi stojnico. Mimoidočim, ki se 
tam ustavijo, delijo rdeče pentljice in kondome, obiskovalcem pa postrežejo tudi s toplim 
čajem in kuhanim vinom.

SODELOVANJE NA MARATONU FRANJA
Člani KŠPD vsako leto sodelujejo pri organizaciji stojnice z okrepčili za udeležence maratona 
Franja, prav tako pa navijajo za vse lokalne kolesarje iz društva Belaunce.

SMUČANJE NA SKI OPENINGU V FRANCIJI
Aktivisti kluba se vsako leto odpravijo na smučanje v tujino. Lansko leto so se odločili, da se 
bodo pridružili Mondialu na Ski openingu na smučišču Les Orres.



120 Študentsko organiziranje v Sloveniji

Osrednja 
regija

Notranjski študentski klub
N o t r a n j s k i 
študentski klub 
(NŠK) združuje 

študente in dijake občin Cerkni-
ca, Loška dolina in Bloke. Klub 
deluje že od leta 1992 in od 
takrat je spletel že dolgo verigo 
stikov, znanj in spominov.

Klub vsako leto izvede več kot 
30 projektov. Članom ponuja-
jo celoletne ugodnosti, ki jim 
približajo različne dejavnosti. 
Vsako leto izdajo publikacijo 
Heksnšus, ki ponudi zanimive, 
poučne ter razvedrilne vsebine, 
s katerimi povzamejo doga-
janje v klubu za preteklo leto. 
NŠK je klub, ki teži k sodelova-
nju in povezovanju z lokalno 
skupnostjo za dobrobit celotne 
regije in vseh generacij. Njihovi 
največji projekti so sodelovanje 
na pustovanju v Cerknici, Ze-
lenfest, Heksnfest in najboljša 
zabava na Notranjskem – Ve-
seli december v Cerknici. Vse te 
projekte so izvajali v letih 2018 
in 2019, pri tem so vedno skušali 
ponuditi še nekaj novega. V 

letu 2020 pa so se prilagodili 
na razmere, ki jih je prinesla 
epidemija Covida-19, in vse 
aktivnosti preselili na splet ali 
pa izvedli v drugem terminu, 
ki je bil primernejši za izvedbo.
ZELENFEST 
Zelenfest je festival druženja v 
naravi, ki dobiva sloves najbolj 

zelenega projekta Notranjske-
ga študentskega kluba, saj je 
rdeča nit vseh dogodkov ravno 
narava. Poudarek pa je pred-
vsem na druženju, učenju in 

zabavi ter spoznavanju mož-
nosti, ki nam jih okolje nudi.Ze-
lenfest bo letos povezal številna 
društva in ponudnike različnih 
aktivnosti na tem področju. Pri 
ustvarjanju programa sodelu-
jejo Bike center Cerknica, Plesni 
klub Evora, Tur servis Cerknica, 
Jamarsko društvo Rakek, ta-
borniki iz Roda jezerska ščuka 
in Dom na Slivnici. Vsako leto se 
trudijo projekt čim bolj razširiti z 
različnimi dejavnostmi v naravi.

HEKSNFEST
Heksnfest je festival zabave, 
športa in kulture, ki ga Notranj-
ski študentski klub organizira 
že od leta 2003. Vsako leto 
z začetkom šolskih počitnic 
otvorijo festival, ki ponuja 
glasbene dogodke, športne 
turnirje in zabave. Heksnfest 
organizirajo iz generacije v ge-
neracijo in postal je že tradicija 
Notranjskega študentskega 
kluba, ki popestri dogajanje 
na Notranjskem.
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VESELI DECEMBER V CERKNICI 
Veseli december je projekt zabave tako za 
mlajšo kot tudi za starejšo populacijo. Vsako 
leto se aktivisti potrudijo, da v Cerknico pripe-
ljejo velike glasbene skupine. Poleg zabave 
pa je namen tudi zbiranje čim večjega števila 
novih članov in tradicionalni sprejem brucev 
ter omogočanje možnosti za druženje s po-
pestritvijo dogajanja v občini.

GLASILO HEKSNŠUS 
Glasilo ni namenjeno zgolj informiranju članov 
o dogajanju na klubu, temveč jih želi informi-
rati tudi o aktualni študentski problematiki oz. 
problematiki mladih ter trenutnem dogajanju 
v občini. Mlade bodo spodbujali k objavi svojih 
literarnih del, ki bi jih želeli deliti z drugimi. Prek 
intervjuja predstavijo kakšnega uspešnega 
študenta ali drugo osebo, ki izstopa s svojimi 
dosežki in se jim zdi dober vzor, saj k uresni-
čevanju svojih ciljev spodbuja tudi druge. Na 
koncu glasila je vedno posebno razvedrilo, da 
lahko mladi krepijo svoje umske sposobnosti 
z reševanjem križanke, sudokuja, labirinta ...

VARNA POT V ŠOLO 
V začetku šolskega leta skupaj z Rdečim križem 
Cerknica skrbijo za varno pot šolarjev. Pri pre-
hodu učijo otroke, kako je treba prečkati cesto, 
voznike pa opozarjajo na nove udeležence v 
prometu, posebej okoli šole.
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Študentski klub GROŠ
Študentski 
klub GROŠ 
je mladinska 

organizacija, katere osnovna 
naloga je, da študentom in 
dijakom iz Upravne enote 
Grosuplje nudi obštudijske 
dejavnosti, s katerimi omogo-
ča povezovanje, ugodnosti in 
zabavo. Z različnimi projekti 
pokriva številna tematska 
področja, kot so npr. izobra-
ževanje, šport, kultura, sociala 
in pa seveda tudi zabava. V 
okviru delovanja aktivisti v 
klubu nabirajo izkušnje za 
življenje, informirajo mlade in 
sodelujejo v lokalnem okolju, 
ki zaobjema občine Grosuplje, 
Ivančna Gorica in Dobrepolje.

V zadnjih nekaj letih so izvedli 
številne uspešne projekte, 
kot so prednovoletni izlet v 
prazničnem decembru, zimski 
smučarski izleti, pustovanje in 
deljenje krofov, izlet v Garda-
land, karting, izlet na reko Kolpo 
... Ob dnevu žena aktivisti raz-
veseljujejo občanke vseh treh 
občin z vrtnicami, poleg tega pa 
vsako leto na materinski dan 
obdarijo deset mladih študent-
skih družin z boni ene izmed 
otroških trgovin ter s številnimi 
praktičnimi darili. Čez leto se 
poleg stalnih projektov odvijajo 
tudi novejši, med katere sodijo 
npr. tečaj za čoln in motorno 
žago, paintball, bowling, Burger 
vikend in drugi. Pred začetkom 
epidemije Covida-19 so začeli 
tudi z izvajanjem družabnih 

petkov z namenom, da GROŠ 
postane prostor za druženje 
mladih. Tako so se nekaj za-
porednih petkov zabavali ob 
družabnih igrah, namiznem 
nogometu, pikadu, karaokah 
ter pijači ali dveh. Seveda so 
bili pripravljeni, da ob prvi pri-
ložnosti družabne petke spet 
začnejo izvajati v živo, saj so jih 
bili vsi zelo veseli! Za dijake že 
nekaj let zapored organizirajo 
brezplačne priprave na maturo 
v sodelovanju z Mestno knji-
žnico Grosuplje, saj si želijo, da 
bi priprave potekale čim bolj 
gladko ter da bi dijaki uspešno 
opravili maturo in se vpisali na 
izbrano fakulteto.
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ENODNEVNA SMUČANJA
Enodnevna smučanja organizi-
rajo že vrsto let. Za smučarske 
navdušence organizirajo pre-
voz in ugodno ceno vozovnic 
na bližnjih smučiščih v Avstriji 
in Italiji. Na enodnevne smu-
čarske izlete tako vsako leto 
popeljejo približno 200 smu-
čarjev, ki se projektu z veseljem 
pridružijo. Projekt so nadgradili 
tudi z dobrodelnimi zavoji, kjer 
za vsak presmučan kilometer 
podarijo 0,50 € v različne do-
brodelne namene.

GROŠEVE MAMICE IN OČKI
Groševe mamice in očki je 
projekt, s katerim želijo s 
finančnega vidika vsaj malo 
olajšati začetek starševske 
poti mladim študentskim dru-
žinicam. Vsako leto 8. marca 
razpišejo razpis, na katerega 
se lahko prijavijo starši s štu-
dentskim statusom, razpis pa 
je omejen na 10 družin, ki jim 
podarijo vrednostne bone in 
praktična darila različnih slo-
venskih ponudnikov. Projekt 

traja že več let, pri njem pa 
redno sodelujejo s podjetji 
Baby Center Slovenije in DM, 
poleg tega pa praktična darila 
prejmejo tudi od Zveze ŠKIS.

GLASBENI ATLAS
Glasbeni atlas je sinonim 
za glasbeno dogajanje pod 
okriljem Študentskega kluba 
GROŠ, glavno vodilo dogodka 
pa je, da mladim prestavijo 
aktualno in kvalitetno sceno 
s poudarkom na lokalnem 
okolju. Izjemno ponosni so 
na dejstvo, da tako veliko 
prireditev v lastni režiji prosto-
voljno organizirajo študentje, 
da so vsi nastopajoči mladi ter 
da dajejo priložnost mladim 
ustvarjalcem, ki so sveži na 
glasbeni sceni. In, kar je najbolj 
pomembno, da je v prvi vrsti 
vse to organizirano za dijake 
in študente.

PREDBOŽIČNI IZLET
Predbožični izlet je organizi-
ran v decembru, članom pa 
omogočijo ugoden avtobusni 

prevoz in obisk božičnih sej-
mov v bližnjih večjih mestih 
v tujini. V preteklih letih so 
obiskali Zagreb, Innsbruck 
ter Budimpešto.

MANJ SVEČK ZA MANJ 
GROBOV
Manj svečk za manj grobov 
je vseslovenska akcija, ki se ji 
Študentski klub GROŠ pridru-
žuje že šest let. V času okoli 1. 
novembra skupaj s prostovoljci 
na pokopališčih ozaveščajo o 
tem, da se lahko namesto s 
prekomernim številom nag-
robnih sveč svojih pokojnih 
spomnijo tudi z darovanjem 
v plemenit namen. Vsako leto 
poiščejo pomoči potrebne 
posameznike ali družine, za 
katere se na pokopališčih zbira 
prostovoljne prispevke. Slogan 
akcije se glasi: »Pomagajmo 
tistim, ki še lahko živijo, če 
nismo mogli vsem, ki se jih 
te dni spominjamo!«
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Študentski 
klub Kamnik 
(ŠKK) je 

društvo študentov in dijakov z 
območja Kamnika in Komende, 
ustanovljeno leta 1995. Skrbijo 
za bogato obštudijsko življenje, 
študentske ugodnosti, izobra-
ževanje, rekreacijo in druženje 
mladih.

Kot klub so si že od nekdaj 
prizadevali, da delujejo kar 
se da lokalno in organizirajo 
čim bolj raznolike projekte, s 
tem pa zajamejo celo paleto 
interesov študentov in dijakov. 
Osredotočajo se na športno, 
kulturno in zabavno področje, 
poleg tega pa organizirajo tudi 
večje projekte. Njihov največji 
projekt je zdaj že tradicionalni 
Dobrodelni marec. Ta projekt 
je edinstven, saj združuje več 
generacij, z njim pa pomagajo 
lokalni skupnosti in posame-
znikom v stiski. Svojim članom 
ponujajo razne ugodnosti, med 
katere spadajo boni za cenejšo 
prehrano, članarina v okoliških 
fitnesih, brezplačno tiskanje in 
vezanje študijskega gradiva, 
cenejše smučarske karte idr. 
V obdobju od leta 2018 do leta 
2020 so zelo razširili ponudbo 
ugodnosti in dodali še cenejši 

tečaj športnega plezanja, tečaj 
pasje šole, kozmetične storitve, 
širšo paleto lokalnih ponudnikov 
hrane in podobno. Leto 2020 je 
bilo za vse velika preizkušnja, 
a so se kljub temu prilagodili 
situaciji in pravzaprav izvedli 
nadpovprečno število projektov, 
med drugim tudi spletni kon-
cert kamniške skupine Matter, 
spletno stand-up predstavo s 
Tinom Vodopivcem in IGLU 
teatrom ter različne manjše 
projekte. Prav tako so izvajali 
stalna potopisna predavanja, ki 
so v letu 2020 dosegla rekordno 
število udeležencev.

DOBRODELNI MAREC
Njihov največji projekt je tra-
dicionalni Dobrodelni marec, ki 
je letos praznoval 10. obletnico. 
Že samo ime pove, da so do-
godki, organizirani v sklopu tega 
projekta, dobrodelne narave in 
potekajo skozi celoten mesec 
marec. Dobrodelni prispevki, 
zbrani na teh dogodkih, gredo 
v roke pomoči potrebnih posa-
meznikov in družin iz lokalnega 
okolja. Običajno pričnejo z 48 
zaporednimi urami dobrodelnih 
pohodov na Sveti Primož – pot 
do vrha in razgled na njem 
popestrijo z aktivnostmi, kot 
so alpinistična predavanja, 
taborniška peka palačink in 
ples ob živi glasbi ansamblov. 
Nadaljujejo z enodnevnimi 
športnimi turnirji, pri katerih 
nikoli ne manjka odbojka. 
Proti koncu meseca spečejo 
tudi slaščice, ki jih v zameno za 
dobrovoljni prispevek ponujajo 
na dobrodelni tržnici, zaključijo 
pa z dobrodelnim koncertom v 
kamniškem Domu kulture.

WHY TO IN HOW TO ŠKK
Why to in How to ŠKK sta po-
vezana projekta, ki ju izvedejo 
v prvi polovici šolskega leta. 

Študentski klub Kamnik
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Začnejo z Why to – na tem dogodku predstavijo, kdo so, kaj počnejo in zakaj se jim je dobro 
pridružiti. Spoznavnemu dogodku za najbolj navdušene pa sledi še uvajalni dogodek How to ŠKK. 
Z njim nove aktiviste seznanijo s svojim delovanjem in jih tako vpeljejo v ekipo.

ŠKK-I OPENING
Tudi ŠKK-i opening je že tradicionalni projekt. Gre za otvoritev smučarske sezone v francoskih 
Alpah. Avtobus s člani kluba napolnijo že oktobra, potem pa se dva meseca veselijo tedna v sredini 
decembra, v katerem smučajo, pojejo in nasmejijo ter tako »napolnijo zaloge«.

ŠKK AKTIVNI
ŠKK Aktivni je celoletni projekt, ki skrbi za široko ponudbo športnih aktivnosti za člane kluba. V 
sklopu projekta ponujajo ugodnosti, kot so cenejše vstopnice za fitnes in cenejše smučarske 
vozovnice, poskrbijo pa tudi za rekreacijo – poleti se tedensko srečujejo na odbojki na mivki, v 
hladnejših mesecih pa se premaknejo v telovadnico in v notranji bazen. Ne glede na vreme pa 
se ve, da grejo Kamničani vedno radi v hribe.

Klub zasavskih študentov 
Klub zasavskih študentov 
(ŠKLAB) je organizacija, ki 
jo sestavlja ekipa aktivistov 
prostovoljcev, ki skozi vse 

leto skrbi za organizacijo in izvedbo najrazlič-
nejših projektov. Klub je v preteklosti zajemal 
širšo zasavsko regijo in od tu izvira tudi njihovo 
ime, čeprav sedaj delujejo samo na območju 
občine Zagorje ob Savi. Klub ima že več kot 
20 let dolgo zgodovino.

Pripravljajo najrazličnejše projekte, kot so 
koncerti, izleti, smučanja, turnirji, delavnice, 
izobraževanja, tematske zabave ... Za vsa-
kogar se nekaj najde! Prioritetno delujejo 
za študente in dijake, vendar so na njihove 
projekte vabljeni vsi. Redno se povezujejo z 
lokalnimi društvi ter institucijami. Leto 2018 
je bilo nepredstavljivo dobro v primerjavi z 
letom 2020, ko izvajanje dogodkov v živo ni 
bilo mogoče. V letu 2019 pa so organizirali 
njihov zadnji največji dogodek – Kres Kisovec.

OBISK DUNAJSKEGA ŽIVALSKEGA VRTA
V mesecu oktobru so organizirali obisk žival-
skega vrta na Dunaju. Tam so preživeli približno 
štiri ure, nato pa so se po zelo zanimivem 
ogledu živalskega vrta in Dunaja odpravili 
nazaj v Slovenijo. Za študente in dijake so 

bile vstopnice cenejše, vsem pa so priskrbeli 
tudi malico.

NAVTIČNI TEČAJ - VODITELJ ČOLNA IN
VHF GMDSS
Septembra so organizirali tridnevni tečaj za 
vodenje čolna, ki so se ga lahko udeležili vsi 
študenti. Tečaj je izvajal izkušen učitelj in priso-
tne naučil vse o pomorskih predpisih, osnove 
navigacije in vezanje vozlov. Poleg osnovnega 
tečaja pa je zadnji dan potekal še tečaj za 
VHF radijsko postajo, ki se v današnjem času 
pogosto obravnava kot osnovno znanje. Vsem 
članom kluba so tečaj subvencionirali in jim 
tako omogočili, da lažje opravijo izpit.

HÏ FESTIVAL: NEW ERA /
TUJAMO, TABU, MATRODA
klubu študentska organizacija Hrastnik (Klubu 
ŠOHT) so pomagali pri izvedbi dogodka Hï 
festival, tako finančno kot tudi pri organizaciji, 
v zameno pa so dobili vstopnice za dogodek, 
ki so jih razdelili med člane kluba in jim tako 
omogočili sprostitev po napornem letu. Na 
dogodku so nastopali različni izvajalci, ki so 
poskrbeli za različne glasbene okuse. Nastopila 
je glasbena skupina Tabu ter izvajalca Tujamo 
in Matroda, za zabavo do jutranjih ur pa je 
poskrbel tudi Techno stage. S  tem dogodkom 
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Klub vrhniških študentov

so popestrili poletno dogajanje 
med epidemijo Covida-19.

HAMO IN RUDI BUČAR | 
MLADA ZAGORSKA NOČ
Koncert so organizirali 13.  av-
gusta 2021, kar je bila odlična 

popestritev med epidemijo 
Covida-19, saj je bil to en 
izmed prvih dogodkov. Do-
godek so organizirali skupaj 
z Mladinskim centrom Zagorje 
ob Savi, potekal pa je v skladu 
z vsemi koronskimi ukrepi, ki 
so tudi nekoliko povečali sam 

strošek dogod-
ka. Nastopila 
sta Hamo in 
Rudi Bučar, 
ki sta ustva-
rila izvrstno 
energi jo v 
publiki. Našim 
aktivistom je 
bil omogočen 
b r e z p l a če n 
ogled koncerta.

28. MEMORIAL DEJANA
GRDENA - MLINŠE 2021
Dogodek memoriala Dejana 
Gardena je potekal od 19. do 
21. junija na Mlinšah. Glavna 
dejavnost dogodka je bil tur-
nir v malem nogometu, ki je 
potekal ves vikend. Na njem 
se je zvrstilo ogromno ekip, 
igrala pa je tudi ekipa ŠKLAB-a. 
Dogodek so organizirali skupaj 
s športnim društvom Mlinše. 
Člani kluba so prejeli tudi brez-
plačno porcijo čevapčičev in 
pijačo. Tako so svojim članom 
pomagali, da so nekoliko po-
zabili na študijske obveznosti 
in se sprostili med napornim 
izpitnim obdobjem.

KVŠ se že od samega začetka 
delovanja ukvarja s ponujanjem 
pestrega kulturnega programa, 
ki ga prišleki včasih označijo za 
“alter”. Skozi leta se je klubski 
program iz gledališko-glasbe-
nega razvil v ponudnika skoraj 
vsega, če ne celo vsega, kar 
študenti in dijaki v UE Vrhnika 
potrebujejo. S tem si tudi priza-
devajo, da bi vrhniško mladino 
spodbudili k obiskovanju lokalnih 
dogodkov in jim pokazali, da 
se na Vrhniki navsezadnje iz-
vaja širok mladinski program. 
V preteklem desetletju se je 
tako program razširil na prak-
tično vsa področja delovanja: 
šport, sociala/humanitarnost, 
zdravstvo, izobraževanje itd. 

Ideja o Klubu 
vrhniških štu-
dentov (KVŠ) 
se je oblikovala 

okoli leta 1998, ko so ustanovni 
člani želeli vrhniških mladini 
ponuditi zatočišče in pester 
kulturni program. Skozi leta se 
je program širil in nadgrajeval. 
Današnjo vizijo kluba predsta-
vlja mešanica vizij vseh prejšnjih 
generacij z novimi in svežimi 
idejami trenutne. Klub vrhniških 
študentov ima sedež na Tržaški 
cesti 11 na Vrhniki. Deluje na ob-
močju Upravne enote Vrhnika, 
ki jo sestavljajo občine Vrhnika, 
Borovnica in Log - Dragomer.
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CANKARJADA
Cankarjada je največji in najbolj 
poznan projekt Kluba vrhniških 
študentov, ki poteka vsako leto. 
Je glasbeno-gledališki festival 
visoke kulture, s katerim vrhniški 
mladini in ostalim populacijam 
vsako leto predstavijo kvalitetno 
gledališko in glasbeno vsebino.

POMOČ ŠTUDENTOM IN 
DIJAKOM V UE VRHNIKA
Projekt je nastal v času epide-
mije Covida-19 leta 2020, ko so 
se povezali z lokalnim Centrom 
za socialno delo in s praktičnimi 
darili poskusili pomagati študen-
tom in dijakom iz UE Vrhnika 
pri preživljanju ekonomske in 
socialne stiske.

ČLANI
Gre za projekt, s katerim želijo 
članom kluba nuditi čim več 
ugodnosti za boljše in prijet-
nejše preživljanje obštudijskega 
in študijskega življenja. Nudijo 
različne ugodnosti v sklopu 
športa, članstva v knjižnici, ce-
nejše kozmetične ter frizerske 
storitve, popuste na tiskanje in 
kopiranje, brezplačno tiskanje 
in kopiranje, itn.

PUSTOVANJE
Tradicionalno pustovanje se 
izvede vsako leto in privabi 
marsikaterega obiskovalca, tako 
mladega kot mladega po srcu, 
tudi iz drugih krajev. V sklopu 
projekta pripravijo tekmovanje v 
karaokah, nagrade za najboljše 
maske (skupinske ali samostoj-
ne) ter čudovito pustno vzdušje.

POTOPISNA PREDAVANJA
Vsako leto v sodelovanju s 
Cankarjevo knjižnico Vrhnika 
izvedejo letni cikel potopisnih 
predavanj. V času epidemije 
Covida-19 so postala tudi zelo 
obiskana, predvsem zaradi se-
litve v virtualni prostor. Vsako 
potopisno predavanje ima 
od 50 do 200 gledalcev, ki jim 
želijo z razgibanimi in pestrimi 
predavanji predstaviti svet izven 
okvirjev.

Klub letno izdaja tudi publikacijo 
OB’K’BO, oziroma “ko bo, pač 
bo”. Poleg tega se vključuje v 
delovanje lokalne skupnosti, in 
sicer v obliki sodelovanja pri 
projektih organizacij, kot so 
Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, 
Cankarjeva knjižnica Vrhnika, 
Smučarsko društvo Vrhnika, 
Turistično društvo Blagajana, 
HUDO, Leo klub in Lions klub 
Vrhnika in še bi lahko naštevali. 
Na skoraj vsakem lokalnem pro-
jektu pusti močan vtis študentov. 
V zadnjih dveh letih je delovanje 
kluba gnala težnja po odkriva-
nju potreb študentov in dijakov 
lokalne skupnosti. Na podlagi 
tega so tudi pripravljali ter ši-
rili že tako bogat program. Ob 
razglasitvi epidemije Covida-19 
v začetku marca 2020 se je klub 
proaktivno odzval na poziv Ci-
vilne zaščite Vrhnika, Rdečega 
križa Vrhnika ter Vrtca Vrhnika 
in se tako priključil široki ekipi 
prostovoljcev, ki so pomagali pri 
nadzorovanju poteka epidemije 
na Vrhniki. V omenjenem letu 
se je pojavilo vse več social-
no-ekonomskih posledic, ki so 
vplivale na študente in dijake. 
Temu primerno se je klub tudi 
odzval in po svojih najboljših 
močeh poskrbel za mladino.
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jektu Na kolo!, kjer so za Litijo 
in Šmartno pri Litiji kupili in 
postavili ene prvih kolesarskih 
stojal v teh krajih, nato pa so s 
projektom #Litijski inkubator 
za skupnost in trajnost začeli z 
resnejšim dialogom o nujnosti 
trajnostno naravnane lokalne 
skupnosti. Dober prikaz, da si 
mladi želijo resnejše refleksije, 
je tudi Klišejeva letna publi-
kacija Klišejev kompas, kjer 
mladi objavljajo članke o ak-
tualnem dogajanju v lokalni 
in širši skupnosti.

KLIŠE ROCKS
V lokalnem okolju je zamrlo 
organiziranje večjih dogod-
kov popularne rock glasbe. 
Leta 2017, ob 20. obletnici 
delovanja kluba, se je tako 
izvedel koncert, kjer je bila 
glavna nastopajoča skupina 
Big Foot Mama, odzivi okolice 
pa so bili nad pričakovanimi 
– koncept se je naslednje leto 

še nadgradil in oblikoval se je 
brand koncertov Kliše Rocks. 
Med nastopajočimi so vsakok-
rat poznana imena slovenske 
rock scene (Siddharta, Zablu-
jena generacija, Zmelkoow, 
Joker Out itd.). Tradicionalno 
se koncert odvija enkrat letno 
v prvem tednu decembra, v 
Športni dvorani Pungrt v Občini 
Šmartno pri Litiji, in po števi-
lu obiskovalcev predstavlja 
enega največjih dogodkov v 
lokalnem okolju.

KLIŠEJEVA ŠTRIKALNICA
Klišejeva Štrikalnica je projekt, 
ki povezuje študente s stano-
valci Doma starejših občanov 
Tisje. Posebno je zaživel v letu 
2021, ki je bilo zaznamovano z 
ukrepi za preprečevanje širje-
nja okužbe s Covidom-19, ko je 
Štrikalnica potekala na daljavo 
in presegla vsa pričakovanja. 
Po pošti so razposlali pakete z 
volno, pletilkami in navodili za 

Klub litijskih in šmarskih študentov
Klub litijskih in 
šmarskih štu-
dentov – KLIŠE 
je neprofitna 

in nevladna študentska or-
ganizacija za vse študente 
in dijake v upravnih enotah 
Litija in Šmartno pri Litiji. 
Začetki segajo v leto 1997. 
Klub bo letos tako praznoval 
že 24. obletnico delovanja, 
razgrajanja, ustvarjanja in 
miganja. Dandanes lahko 
klubske prostore najdemo v 
starem mestnem jedru Litije 
– na Valvazorjevem trgu 8.

Njihovi stalni projekti vključuje-
jo organizacijo izletov po Slo-
veniji, izvajanje trajnostnih pro-
jektov, organizacijo športnih 
turnirjev, glasbenih večerov, 
družabnih in filmskih večerov, 
koncertov, zabav, potopisnih 
večerov, ustvarjalnih delavnic, 
izobraževalnih izletov in semi-
narjev, smučarskih izletov po 
Sloveniji in Avstriji, pohodniških 
tur, študijske pomoči, preven-
tivnih seminarjev, delavnic ter 
neformalnega izobraževanja 
itd. Na različne načine zagota-
vljajo znižanje stroškov študija, 
npr. s cenejšimi fotokopijami 
in vezavami, inštrukcijami 
ter popusti v optiki, fitnesu, 
pri članarini v knjižnici ter s 
subvencioniranimi vstopnicami 
za različne dogodke, izlete in 
druge dogodivščine. V zad-
njem obdobju so s pomočjo 
programa Erasmus+ ohranili 
tesen stik z mednarodnim 
področjem, z začetki na pro-
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izdelavo izdelkov, v mesecu dni 
pa je na sedež kluba prispelo 
150 različnih kosov pletenin, ki 
so bili licitirani v dobrodelne 
namene prek Klišejeve Face-
book strani. Zbranih je bilo 
več kot tisoč evrov sredstev, 
ki so jih podarili oskrbovancem 
Doma starejših občanov Tisje.

KLIŠEJEV KOMPAS
Klišejev kompas je kritično 
glasilo litijske mladine, ki izide 
enkrat letno in zajema članke 
aktivistov kluba, ki razmišljajo 
o različnih aktualnih tematikah 
(npr. stanovanjska problema-
tika, kmetijstvo, razvoj pode-
želja, o posledicah hitre mode, 
pomenu prostora za mlade 
itd.). V letu 2022 so obeležili 5. 
izdajo Klišejevega kompasa s 
CIP kodo, kar pomeni, da se 
poleg spletne izdaje najde tudi 
na Cobiss-u in v NUK-u, kjer 
si je Klišejev kompas: Sintezo 
mogoče izposoditi in prebrati 
v čitalnici.

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE 
MLADINSKIH PROGRAMOV IN 
PROJEKTOV
Gre za vsakoletni projekt, ki 
predstavlja sodelovanje Klišeja 
z Zavodom za kulturo, mladino 
in šport Litija, katerega namen 
je spodbuditi aktivno partici-
pacijo mladih, omogočiti ka-
kovostnejše mladinsko delo in 
podpreti izvedbo programov/
projektov, ki jih izvajajo mladi, 
in zajemajo tiste vsebinske ak-
tivnosti, ki mlade usposabljajo 
za aktivno družbeno delovanje 
ter prispevajo k osebnemu 
razvoju ustvarjalnih posa-
meznikov in celotnega mla-
dinskega dela. K udeležbi na 
razpis so vsakoletno vabljene 
vse mlade, neformalne skupine 
mladih, mladinska društva in 
njihove krovne organizacije, 
da bi prijavile programe za 
mlade. Prek razpisa različnim 
mladim omogočajo načrto-
vanje, ustvarjanje in izvajanje 
inovativnih avtorskih projektov 
z različnih področij.

KINO V LITIJI
Kliše je bil leta 2019 pobudnik, 
da se je v Litijo vrnil litijski kino 
s ponudnikom mobilnega kina, 
s čimer se je zapolnila kulturna 
vrzel filmskega udejstvovanja 
v Litiji. Projekt je pozitivno 
vplival na promocijo Klišeja 
v lokalnem okolju, saj je kino 
sedaj prepoznan tudi s strani 
večjih javnih institucij, kot sta 
Občina Litija in Javni zavod 
za kulturo, mladino in šport, ki 
kino vrednotijo kot perspek-
tivno dejavnost za nadaljnje 
izvajanje, kar se kaže v obliki 
sofinanciranja.
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Klub logaških 
študentov

Klub logaških študentov 
(KLŠ) je majhen, a bojevit 
študentski klub, ki dosledno 

skrbi za študentsko dogajanje v Logatcu. Njihov 
največji dogodek in ponos je Logaško poletje. 
Klub se približuje svoji 30. obletnici delovanja, 
deluje pa na območju celotne logaške občine.

Klub je dejaven na različnih področjih, kot so 
zabava, kultura, izobraževanje, šport ter hu-
manitarnost. Največ interesa običajno vzbudita 
Majski koncert ter tradicionalni festival Logaško 
poletje. S tovrstnimi dogodki želijo (predvsem) 
mladim v Logatcu in okolici predstavljati oddih, 
zabavo in druženje, največji vpliv na skupnost 
pa dosežejo z aktivnim članstvom v Civilni 
zaščiti, s sodelovanjem pri projektih, kot je 
Božiček za en dan, večkrat izveden humanitarni 
dogodek Izmenjevanica ter razni izobraže-
valni dogodki. Stremijo k izvajanju raznolikih 
in zanimivih projektov ter projektov, ki so z 
namenom snovani s strani mladih za mlade.

LOGAŠKO POLETJE NA BARki - PRIDI IN
ZAPLUJTE Z NAMI!
KLŠ je tudi letos organiziral tradicionalni festi-
val Logaško poletje, vendar v malo drugačni 
obliki. Festival je potekal od 26. avgusta do 
4. septembra 2022 pred Narodnim domom v 
Logatcu, kjer je bil tekom celotnega festivala 
odprt lokal BARka, ki je predstavljal stičišče 
najrazličnejših dogodkov.

LOGAŠKI FILMSKI FESTIVAL
Ideja za LoFF se je porodila jeseni, ko je KLŠ 
pripravljal načrte za sezono 2020/21. Študentje 
so opazili, da v Logatcu manjka kino. Zadnja 
redna kino predstava se je namreč odvila 
decembra 2003, nazadnje pa se je kinopro-
jektor po dolgem premoru spet zagnal leta 
2019 na pobudo peščice lokalnih kulturnikov. 
Na festivalu so predvajali pet filmov, ki so 
jih spremljali pogovori z ustvarjalci in ena 
okrogla miza.
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Letos so organizirali drugi Logaški filmski festi-
val (LoFF) z naslovom S filmom skozi mladost. 
Predvajali so filme, v katerih so skozi zgodbe 
mladih izražene razne družbene problematike. 
Z že drugo izvedbo festivala je namen uveljaviti 
festival kot tradicionalen projekt.
 
MAJSKI KONCERT
Zadnji spomini na Majski koncert segajo v leto 
2018, zato je bil letos skrajni čas, da  dogodek 
ponovno izvedejo.

21. maja 2022 so z ekipo ponovno izvedli Majski 
koncert, na katerem so bili glavni nastopajoči 
skupine Elvis Jackson, Koala Voice, Smoking 
Cactus in Uninvited. 

Seveda pa ne smemo pozabiti na starega 
znanca Majskega koncerta, ki odlično poveže 
program v celoto in poskrbi, da se obiskovalci 
niti med menjavami glasbenih skupin ne morejo 
odpočiti  – tudi letos je za to poskrbel DJ VUKI.

Prizorišče je ostalo Igrišče pred Narodnim 
domom v Logatcu. Kljub slabemu vremenu 
pa je bila udeležba dobra, saj so na igrišču 
postavili velik šotor, ki je poskrbel, da so obi-
skovalci ostali na suhem.
 
IZMENJEVALNICA
Zadnji avgustovski petek poletja 2021 so člani 
Kluba logaških študentov v okviru Logaškega 
poletja in v sodelovanju z Rdečim križem prvič 
organizirali Izmenjevalnico oblačil v zameno za 
hrano in higienske izdelke. Model izmenjevanja 
ali kupovanja oblačil, ki bi drugače končala 
na smetišču, je eden od učinkovitih načinov, 
kako lahko vsak posameznik prispeva k bolj 
trajnostnemu življenju. Z odzivom so bili zelo 
zadovoljni. Zbrali so dva zaboja in tri vreče 
hrane ter higienskih izdelkov, na dogodku je 
bilo več kot 40 obiskovalcev, izmenjali pa so 
si skoraj sto kosov oblačil.

Na Logaškem poletju smo v letu 2022 izpeljali 
že tretjo Izmenjevalnico, ki je dosegla podoben 
uspeh kot njeni predhodnici.

PUB KVIZ
Po nekaj letih razpravljanja in razmišljanja o 
tem projektu so ga letos končno izvedli. Pub 
kviz je dogodek, ki se odvija v Navigator pubu 
v Logatcu in obiskovalcem pričara prijetno 
barsko vzdušje ter druženje ob dobri pijači. 
Zmagovalna ekipa je nagrajena z dvigom 
intelektualnega ega in brezplačno pijačo. Pub 
kviz so izvedli že štirikrat, z izvajanjem pa 
bodo nadaljevali tudi v prihodnje.
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Primorska
regija

Klub goriških študentov
V letu 2021 je Klub 
goriških študentov 
(KGŠ) praznoval 30. 

obletnico delovanja kluba oz. 
vpisa kluba v register društev. 
Delujejo v Upravni enoti Nova 
Gorica, pod katero spadajo 
občine Nova Gorica, Šem-
peter – Vrtojba, Brda, Kanal, 
Miren – Kostanjevica in Renče 
– Vogrsko.

KGŠ je na Goriškem prepoznan 
kot tisti, ki v Novi Gorici priredi 
največje letne zabave za vse 
občane. Pri tem velja izposta-
viti projekta Mesto Mladih ter 
Goriški smeh. Projekti so na-
menjeni vsem, v veliki meri pa 
poskušajo nuditi brezplačno 
udeležbo in s tem omogočiti, 
da se dogodka udeležijo vsi. 
Leta 2020 so se na klubu 
osredotočili na dobrodelne 

projekte in v sodelovanju s 
Kriznim centrom 10ka otrokom 
podarili prenosne računalnike. 
Organizirali so tudi krvodajal-
sko akcijo ter razvajali svoje 
člane z bogatimi nagradnimi 
igrami. Delujejo na različnih 
področjih, svojim članom npr. 
nudijo subvencionirane špor-
tne aktivnosti, pomoč, študent-
sko svetovalnico, dostopnost 
do sodelovanja na klubu ter 
zabavo za goriške študente 
in ostale občane.

POLETNA SCENA
Poletna scena je tradicionalen 
vsakoletni projekt Kluba gori-
ških študentov, namenjen pa 
je predvsem mladini. Mladim 
poletje popestrijo z zanimivim 
kulturnim programom, ki traja 
več tednov. Prioriteta je, da 
poleg uveljavljenih izvajalcev 
goriški mladini predstavijo tudi 
mlade glasbene skupine. Tako 
so letos program popestrili s 
skupinami Počeni škafi, Ember 
in Time keeper ter z mladimi 
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DJ-ji z Goriške. S Poletno sceno se trudijo ustreči 
vsem okusom, zato so letos vsak večer obarvali 
z drugo zvrstjo glasbe; s technom, indie rockom, 
rapom, disko glasbo 70. in 80. let 20. stoletja in 
jazzom. Koncerti so za člane kluba brezplačni, 
saj jim želijo čim bolj približati kulturo.

MESTO MLADIH 
Mesto mladih je najbolj znan dogodek Kluba 
goriških študentov, ki je zaznamoval tudi samo 
mesto Nova Gorica z istoimenskim nadimkom 
– mesto mladih. Prvič je bil izveden v letu 1997 in 
še vedno velja za podaljšan vikend poln zabave 
in smeha, ki je namenjen občanom vseh starosti. 
Pestro je od jutra do večera, saj dan popestrijo 
z aktivnostmi v lokalnem okolju, kot so bungee 
jumping, poučna predavanja, različne športne 
aktivnosti ter turnirji v go kartih, laser tagu, briškuli 
in kalčetu. Ko pade mrak, pa zaplešejo v ritmu 
glasbe v živo.

GORIŠKI SMEH
Z večdnevnimi prireditvami Goriškega smeha 
se vsako leto poslavljajo od poletja in uživajo 
v zadnjih prijetno toplih večerih na prostem in 
se nasmejijo. Program Goriškega smeha vsak 
večer popestrijo različni komiki iz vse Slovenije, 
lani pa so med drugim gostili tudi italijanskega 
komika in tako še dodatno povezali Novo Gorico 
in Gorico.

PUST ME NA MOSTOVNO 
Pust me na Mostovno je že tradicionalno in 
najbolj noro pustno rajanje v Novi Gorici, ki 
ga organizirajo v srcu novogoriške alterna-
tivne scene – na Mostovni, ki jo še dodatno 
lepo okrasijo. Vsako leto se mladi Goričani za 
pusta našemijo in udeležijo koncerta ter se 
pomerijo v tekmovanju za najboljše skupinske 
ter posamezne pustne maske.

KRESOVANJE V NOVI GORICI 
30. aprila so v sodelovanju z Mestno občino 
Nova Gorica ter s taborniki – Rodom soških 
mejašev – priredili kresovanje. Poleg kresa 
pa so v Borovem gozdičku, lokalnem parku v 
središču mesta, srca ogreli tudi s koncertom. 
Kar je naredilo ta dogodek še posebej poseben 
je dejstvo, da je bil eden izmed prvih koncertov 
po korona ukrepih v tem letu. Udeležile so se 
vse generacije.

MANJŠE DEJAVNOSTI 
Poleg vseh kulturnih dogodkov so tudi zelo do-
brodelno, okoljsko in športno usmerjeni. Letos 
so v sklopu kluba donirali osnovne življenjske 
potrebščine v Ukrajino ter prispevali hrano in 
pijačo za gasilce ob največjem požaru, ki se 
je zgodil ravno v njihovih občinah. Prav tako 
mlade pozivajo k aktivnemu državljanstvu, kot 
je na primer udeležba na volitvah. Trudijo se 
organizirati čim več čistilnih akcij, subvencioni-
rajo vstopnice za bazen in fitnes ter smučarske 
karte, članom omogočajo cenejše gledališke 
vstopnice. Zelo radi organizirajo tudi različne 
športne turnirje in tekmovanja. Skozi leto prire-
jajo razne nagradne igre in izobraževanja ter 
poučne delavnice in tako kot vodstvo skrbijo 
za pozitiven pečat v lokalnem okolju.
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Klub študentov Ilirska Bistrica
Klub je najprej 
obstajal v okviru 
Primorskih študent-

skih klubov, leta 1963 pa se je 
zaradi povezanosti Bistričanov 
osnoval samostojen klub, Klub 
študentov Ilirska Bistrica (KŠIB). 
Ta je deloval predvsem na 
športnem in kulturnem podro-
čju, najbolj prepoznavni izmed 
aktivnosti pa so bili torkovi ve-
čeri, ko so se študentje zbirali 
v ljubljanskih gostilnah. V 80. 
letih je imel klub svoje prostore 
tudi v enem izmed študentskih 
domov v Rožni dolini v Ljublja-
ni, vendar jih je inšpekcija na 
žalost zaprla. Sledilo je zamrtje 
kluba, vendar je ta desetletje 
kasneje ponovno zaživel in 
leta 1996 postal polnopravni 
član Zveze študentskih klubov 
Slovenije in deluje še danes.

Na KŠIB si prizadevajo prirejati 
dogodke, ki bi zanimali ne le 
študente in dijake, ampak tudi 
širšo publiko. Poleg tega se 
trudijo, da bi njihovi dogodki 
tudi vsebinsko zajemali različna 
področja, kot so šport, kultura, 
glasba, izobraževanje itd. Da 

bi bili pri tem čim bolj uspešni, 
sodelujejo z različnimi društvi, 
organizacijami in posamezniki, 
ki dopolnijo njihove vsebine in 
prispevajo k boljšim projektom. 
Pogosto sodelujejo predvsem 
z Gimnazijo Ilirska Bistrica, 
Domom starejših občanov 
Ilirska Bistrica, TIC, Društvom 
otroške zabave in animacije in 
drugimi. Vsako leto izdajo tudi 
klubsko glasilo Kšibove novič-
ke, za katerega aktivisti kluba 
pripravijo različne vsebine, od 
zabavnih do poučnih, glasilo 
pa pošljejo tudi svojim članom.

DOBIMO SE NA PLACU
Dobimo se na Placu je vsako-
letni projekt, ki ga organizirajo 
v sodelovanju s TIC Ilirska Bi-
strica, v sklopu katerega se 
lokalni obrtniki, klubi in društva 
predstavijo na osrednjem 
trgu oziroma po domače na 
»Placu«. Popoldanskemu do-
gajanju vedno sledi še večerni 
program s koncertom. Zaradi 
epidemije Covida-19 so projekt 
premaknili na leto 2023.

ŠKISOVA TRŽNICA
Škisovo tržnico klub vsako 
leto izkoristi za predstavitev 
v nekoliko drugačni luči. Vsako 
leto poskušajo uvesti tudi nekaj 
novega in drugačnega, npr. leta 
2022 so bile vse dobrote na 
njihovi stojnici veganske.

PREDSTAVITEV FAKULTET 
OZIROMA BISTRŠKI ŠTU-
DENTI BODOČIM BRUCEM
V sklopu projekta poskušajo 
študenti na nekoliko nefor-
malen način pomagati pri 
odločitvi, na katero fakulteto 
naj se vpišejo dijaki. Prav tako 
vsako leto dijakom predstavijo 
tudi pomembne datume in 
roke, ki jih morajo upoštevati 
za uspešen vpis na fakulteto.

SKODELICA SREČE
Skodelica sreče omogoča, da 
skupaj s CSD Ilirska Bistrica 
pomagajo eni izmed socialno 
šibkejših družin, ki je se zna-
šla v finančnih težavah. Klub 
lokalnim gostincem priskrbi 
piškotke, ki jih strežejo ob kavi, 
in s tem opozarjajo na akcijo, 
odstotek vsake kupljene kave 
pa je doniran izbrani družini.

ČAJANKA
Čajanka je vsakoletni projekt, 
v sklopu katerega omogočajo 
lokalnim glasbenikom, da se 
predstavijo na odru MKNŽ. 
Poleg glasbene spremljave 
nudijo tudi doma pripravljene 
sladice ter čaj.
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Klub tolminskih študentov (KTŠ) 
deluje na področju Upravne enote 
Tolmin, ki zajema tri občine: Kobarid, 

Tolmin in Bovec. V obliki, ki jo poznamo sedaj, 
je nastal leta 1969, zato so leta 2019 praznovali 
50. obletnico kluba. Poznani so po vzkliku »Ki 
zej? Ki prej!«, po najboljši tminski friki in po 
svoji maskoti, Žirafi Fa. Ponosni pa so tudi na 
to, da so del primorske regije, saj pravijo, da 
so Primorci sami norci.

So ena izmed največjih in najbolj dejavnih 
mladinskih organizacij v Posočju. Delujejo 
predvsem na področjih športa, zabave, so-
ciale, zdravstva in kulture. Nekateri izmed 
njihovih dogodkov potekajo tako dolgo, da 
so postali že skoraj legendarni. Takšen je na 
primer turnir KTŠ-jev športni 3P, med najdlje 
trajajoče dogodke pa spada tudi Infobomba, 
na kateri študentje dijakom predstavljajo štu-
dije. V zadnjih letih so bili poznani predvsem 
po svojih dogodkih v Klubu Tropikana, kjer 

so organizirali legendarne žure in zabavali 
mlade iz vse doline. Leto 2019 so v veliki meri 
posvetili praznovanju 50. obletnice delovanja, 
v sklopu katere so pripravili tudi največji dogo-
dek tega leta, Večni študent. Leta 2020 so se, 
kot vsi ostali, preselili predvsem na splet, kjer 
so organizirali različne dogodke. Poleti 2020 
jim je uspelo organizirati tudi večji koncert v 
živo, Pomladno noč. V letih 2021 in 2022 pa so 
ponovno začeli organizirati dogodke z istim 
tempom kot pred epidemijo Covida-19. V tem 
času so se na področju zabave osredotočili  
bolj na alternativo, kjer mladi vse pogosteje 
najdejo svoj slog.

MESEC DUŠEVNEGA ZDRAVJA V TMINU
Mesec duševnega zdravja v Tminu je sklop 
dogodkov, ki jih za mlade med 15. in 30. letom 
starosti KTŠ organizira v sodelovanju z Mladino 
KŠM Tolmin. Oktobrski dogodki se nanašajo 
na duševno zdravje, kar sovpada s Svetovnim 
dnevom duševnega zdravja, ki ga obeležujemo 

Klub tolminskih študentov
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Klub idrijskih študentov 
(KIŠ) deluje na območju 
idrijske upravne enote, 

ki zajema občini Idrija in 
Cerkno. Bil je ustanovljen leta 
1992 z namenom oblikovanja 
vsebin za mlade. Kmalu po 
ustanovitvi so od Psihiatrične 
bolnišnice Idrija dobili v najem 
tudi hišo na obrobju mesta, 
ki so jo prostovoljci postopo-
ma preuredili v klub. Danes, 
po letih dela in vlaganja, ime 
kluba Swenak predstavlja ob-
činsko točko zabave in pestrih 
sobotnih programov. Leta 
2013 so bili eden izmed treh 
ustanoviteljev Mladinskega 
centra, ki povezuje še ostale 
mladinske organizacije.

KIŠ se na prostovoljni bazi trudi 
razvijati socialne, kulturne, 
športne in zabavne vsebine. 
Njihov glavni projekt je vsako-
letna Čipkarija, ki se odvija v 
drugi polovici avgusta. V tednu 
dni združijo delavnice, okrogle 
mize, športna in zabavna tek-
movanja ter koncerte različnih 
zvrsti. Sodelujejo tudi z drugimi 
društvi, ki običajno izvedejo 

svoj dogodek znotraj Čipka-
rije. Društvo ZAKONc TEDNA, 
Mladinski center Idrija, Društvo 
Idrija 2020, krajevna skupnost 
mesta Dir in Gimnazija Jurija 
Vege skupaj s klubom izdajajo 
letno publikacijo Cajtng, ki jo 
v celoti ustvarijo dijaki. Pred 
epidemijo Covida-19 so me-
sečno organizirali tudi literarne 
večere, kjer so posamezni av-
torji in kolumnisti predstavili 
svojo plat kulture. Dogodki so 
se odvijali v prostorih mestne 
knjižnice.

Klub idrijskih študentov

10. oktobra. V KTŠ velik pomen pripisujejo ozaveščenosti o problematiki duševnega zdravja 
med mladimi, zaradi česar so se odločili za soorganizacijo tega projekta. Udeleženci lahko 
izbirajo med različnimi vsebinami – izpostaviti gre Čajanko razbijanja mitov o duševnem 
zdravju, Filmski večer, Pohod za mlade in Joga za mlade.

MUZIKA POD MOSTOM
Muzika pod mostom je projekt, katerega začetki segajo v leto 2021. Tradicija, ki se je takrat 
začela in svojo drugo izvedbo doživela v letu 2022, je naletela na odličen odziv lokalne skup-
nosti, zaradi česar so načrtovane ponovitve projekta v prihodnjih letih. V KTŠ pod mostom 
zberejo glasbenike, ki popestrijo praviloma po en petkov in sobotni večer v mesecu avgustu. 
Tako so v letu 2022 v Tolminu gostili raperja Drilla, domači The Three Man Band, glasbeno 
skupino Plateau, večer pa so zaključili že uveljavljeni Kokosy.



137Študentsko organiziranje v Sloveniji

CAJTNG
Projekt Cajtng se vsako leto 
izvaja v sodelovanju z Gimna-
zijo Jurija Vege Idrija. V reviji 
obravnavajo vse pomembnejše 
dogodke v mestu in širše, hkrati 
pa to za vse mlade v občini 
predstavlja tudi prostor za 
objavo pesnitev, razmišljanj 
in kreacij.

SWENAK
Projekt Swenak je dolgoletni 
projekt Kluba idrijskih študen-
tov, v sklopu katerega deluje 

posebna ekipa, ki skrbi za po-
slopje, v katerem se izvajajo 
številni dogodki v občini.

ČIPKARIJA
Festival Čipkarija poteka 
avgusta vsako leto v Idriji in 
njeni okolici, v sklopu tega pa 
se odvijejo mnogi koncerti 
ter drugi družabni dogodki v 
mestu. Festival pomembno 
prispeva k poživitvi življenja 
ter vsako leto privabi mlade in 
mlade po srcu iz celotne regije.

POIZPITNO SMUČANJE
Projekt je bil letos izveden 
prvič v sodelovanju s Klubom 
žirovskih študentov. Združil je 
vse ljubitelje smučanja med 
študenti iz Idrije in Žirov, ki 
so se po zimskem izpitnem 
roku zasluženo odpravili na 
bele strmine Vogla.

Klub študentov občine Piran
Klub študen-
tov obč ine 
Piran (KŠOP) 

je društvo, ki podpira delova-
nje, promocijo in povezovanje 
druženj mladih, s sedežem v 
Občini Piran, ter nudi pomoč 
pri uresničevanju skupnih in-
teresov na različnih področjih. 
KŠOP spodbuja sodelovanje 
z ostalimi študentskimi klubi 
in sorodnimi organizacijami, 
skrbi za obštudijske dejavnosti 

članov, zastopanje študentskih 
interesov in sodelovanje v 
javnem življenju regije. Kot 
večina študentskih klubov, 
KŠOP predstavlja osnovo za 
sodelovanje mladih v lokalnih 
skupnostih. Prav tako zastopa 
interese in aktivnosti mladih 
ter ima pravico do podajanja 
mnenj v vseh zadevah, ki se 
obravnavajo v občinskih or-
ganih in zadevajo mlade.

V času od leta 2018 do leta 
2020 so delovali na številnih 
področjih, kot so npr. zdravje, 
šport, zabava in dobrodelnost. 
S pomočjo Lions club Porto-
rož so organizirali dobrodelni 
koncert za starejše v občini. 
Priredili so številne zabave za 
študente, tako domače kot tudi 
tuje. Organizirali so tudi športne 
dogodke.
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FESTIVAL MLADIFEST
Festival Mladifest je največji 
projekt, ki ga organizirajo. 
Enotedenski festival je na-
menjen predvsem mladim. 
Med festivalom organizirajo 
tradicionalne športne turnirje 
(košarka, odbojka in futsal), 

ki so zelo dobro obiskani, 
različne koncerte (»Housich«, 
»Cozy Day«) in druge dogod-
ke. Največja projekta znotraj 
Mladifesta sta koncert tehno 
glasbe Pulvers in več dnevni 
koncert Wkrwglca.

Klub študentov Sežana 
(KŠS) je bil ustanovljen leta 
1965, ponovno pa so ga 
oživili leta 1992. Združujejo 

študente s področja občin Sežana, Divača, 
Hrpelje - Kozina in Komen. Leta 1993 so odprli 
Mladinski servis Sežana in tako postali ena 
prvih posredovalnic del za študente in dijake, 
ki je bila v lasti in upravljanju študentov samih. 
Kasneje so leta 2006 Mladinski servis zaradi 
spremenjene zakonodaje zaprli. Sledil je nov 
projekt – izgradnja mladinskega centra MC 
Podlaga, ki služi kot kraj, kamor lahko zahaja 
vsa sežanska mladina.

Vizija KŠS je od nekdaj bila poživitev Sežane 
in njene okolice. Območje, ki ga pokriva KŠS, 
je zelo mirno in ne ponuja veliko dejavnosti, 
posebno ne za mlade oz. študente. Trudijo 
se ponuditi čim več različnih projektov, kot 
so koncerti, izobraževanja, športni dogodki, 
subvencije, druženja in dobrodelni dogod-

ki. Vrsto let že skušajo uveljaviti študentski 
glas v sežanski občini v sklopu komisije za 
mladinska vprašanja. Kot vsa leta do zdaj, je 
njihova posebnost ustvarjanje projektov, ki 
jih v okolju ne nudijo drugi. To pomeni, da npr. 
na koncerte povabijo izvajalce, ki jih Sežana 
drugače ne bi nikoli gostila. Na vsakoletnem 
festivalu Mladifest smo v prejšnjih letih lahko 
slišali nemške, poljske in ameriške techno DJ-je 
ali pa rock skupine iz Ukrajine ali držav bivše 
Jugoslavije. V letu 2020 je epidemija Covida-19 
popolnoma spremenila izvedbo dogodkov in 
miselni proces pri izbiranju dogodkov. Preu-
smerili so se v finančno pomoč študentom in 
zdravje skozi šport.

DIJAŠKI ŽUR
Dijaški Žur je projekt, kjer pustijo dijaški sekciji 
KŠS proste roke za organizacijo dogodka. Na 
področju športa pa v sklopu festivala Mladifest 
sofinancirajo tudi fitnes in hale v Sežani.

Klub študentov Sežana
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PULVERS
V idilični kraški okolici organizirajo koncert 
tehno glasbe Pulvers, ki je skozi leta postal 
eden najbolj prepoznavnih dogodkov tehno 
glasbe na Primorskem. Pulvers je prepoznaven 
predvsem po zelo znanih DJ-jih, ki prihajajo 
iz tujine in glasbo vrtijo po vseh večjih tehno 
klubih na svetu.

ROCK WKRWGLCA
V tradicionalni kraški vrtači je bila včasih »Rock 
Wkrwglca« na Krasu eden izmed glavnih kon-
certov rock glasbe. Leta 2022 so organizirali 
»Wkrwglco« kot večdnevni glasbeni festival. 
Na tem dogodku so se lahko pohvalili z vsemi 
večjimi izvajalci na slovenski in tuji rock sceni. 
Verjamejo, da se bo na Krasu večdnevni festival 
tudi ohranil.

Klub študentov 
občin Postojna 
in Pivka

Klub študentov 
občin Postoj-
na in Pivka 

(KŠOPP) je društvo, ki deluje 
od leta 1993, ko je deloval 
pod drugačnim imenom – Po-
stojnski študentski klub. Danes 
je klub poznan pod drugačnim 
imenom, logotip oz. karikaturo 
kluba pa predstavlja Krpan – 
pivški študent, ki s seboj nosi 
postojnsko človeško ribico, s 
čimer klub združuje študente 
in dijake obeh občin. V zgo-
dnjih letih je klub sodeloval 
pri ustanovitvi Mladinskega 
centra Postojna, 10. obletnico 
delovanja pa je praznoval z 

otvoritvijo novih in obnovljenih 
prostorov na Viharjevi ulici 14 
v Postojni. V letu 2020 so se 
aktivisti lotili aktivne prenove 
prostorov za potrebe članov.

KŠOPP deluje na različnih 
področjih (kultura, zabava, 
izobraževanje, obštudijske 
dejavnosti). Zimski meseci so 
rezervirani za dneve na snegu 
(smučarski dnevi, sankanje, 
navijanje v Planici). Športno 
dogajanje je čez vse leto 
polepšano tudi z raznorazni-
mi pohodi, turnirji v malem 
nogometu in rekreacijo v 
telovadnici osnovne šole. Spo-
mladi se odvija tradicionalno 
Kresovanje na Pivškem – brez-
plačno druženje ob kresu in 
dobri glasbi. V poletnem času 
klub pomaga občini pri Kultur-
nem utripu poletja, trubačem 
Pivo in čevapi pri organizaciji 

Male Guče v Postojni, skupaj z 
Mladinskim centrom Postojna 
pa pomaga pri organizaciji 
festivala Zmaj ‘ma mlade, ki 
je eden bistvenih in najbolj pre-
poznavnih projektov v Občini 
Postojna. Jeseni pride na vrsto 
tradicionalno brucovanje in 
dobrodelni projekt Rocktober. 
Aktivisti kluba vse leto organi-
zirajo različna izobraževanja 
in delavnice, prevoze in dobro-
delne dogodke, članom pa je 
poleg tega v času uradnih ur 
v prostorih kluba omogočeno 
tudi fotokopiranje, tiskanje in 
skeniranje dokumentov po 
nižji ceni. Celoletna projekta 
sta tudi KŠOPP-ova rekreacija 
in KŠOPP-ov fitnes, v okviru ka-
terih sofinanciranje vstopnice. 
Jeseni 2018 je klub praznoval 
25. obletnico delovanja in v 
ta namen organiziral največji 
dogodek do sedaj, na katerem 
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je kot glavni izvajalec nastopil Tony Cetinski. 
Klub je v letu 2020 nadgradil svoje projekte 
z brezplačno pripravo na maturo za dijake 
zaključnih letnikov, čistilnimi akcijami in nagra-
dnim literarnim natečajem. V začetku poletja 
je nastal tudi nov projekt, Terasa. Uredili so 
nov prireditveni prostor, kjer so organizirali 
dogodke za mlade z elektronsko glasbo. V 
lanskem letu so se tudi lotili urejanja prostorov 
za potrebe delovanja kluba.

KŠOPP-OVA REKREACIJA IN FITNES
KŠOPP za svoje člane organizira rekreacijo na 
osnovni šoli v Postojni in omogoča subvenci-
onirano vstopnico v različnih fitnes centrih v 
Postojni. Člani kluba se lahko tako brezplačno 
oz. po nižji ceni udeležujejo rekreacije različnih 
skupinskih športov (košarka, nogomet, odbojka, 
…) ali pa individualno obiskujejo fitnes centre. 
Rekreacija poteka enkrat tedensko, ob petkih 
zvečer v dvorani osnovne šole.

KRESOVANJE NA PIVŠKEM
Kresovanje na Pivškem je tradicionalen KŠOPP-
-ov dogodek, ki se odvija na igrišču pri osnovni 
šoli v Pivki. Vsako leto se pod šotorom odvija 
koncert z brezplačnim vstopom, različnimi glas-
benimi skupinami, hrano in pijačo. V večernih 
urah se prižge kres, kjer za varnost poskrbijo 
lokalni prostovoljni gasilci, ponavadi pa se pred 
uradnim začetkom pripravi tudi program za 
najmlajše, ki ga popestri tudi maskota Kresko. 
Kresovanje je tudi edini projekt, ki ga klub izvaja 
v občini Pivka. V večini se dogodka udejstvujejo 
mladi, vendar se v primeru starejših glasbenih 
skupin koncerta udeležijo tudi starejši občani.

OČISTIMO POSTOJNO
Klub v sodelovanju z drugimi društvi v Postoj-
ni ter prostovoljci večkrat na leto organizira 
in sodeluje pri ekološkem projektu čiščenja 
odpadkov v občini. Čistilne akcije se udeležijo 
tako aktivisti kot tudi neaktivni člani kluba. V 

jutranjih urah se z vsemi zainteresiranimi zberejo 
pred prostori kluba in se nato odpravijo po že 
vnaprej načrtovani poti (Postojna, Podgora, 
Hruševje, …).

OTVORITEV POLETJA
Otvoritev poletja je novejši projekt, ki se je v 
letu 2022 prvič odvijal na novi lokaciji, in sicer 
na odprtem prostoru pri kasarnah v Postojni. 
Na prireditvenem prostoru je klub poskrbel za 
nastop glasbenih skupin, hrano in pijačo ter 
za varovanje. Večinoma se takih dogodkov 
udeležujejo mladi, kar je odlična priložnost 
za pridobivanje novih članov, ki bi se lahko 
vključili v klub in lokalno skupnost.

BRUCOVANJE
Brucovanje je tradicionalen projekt kluba, ki se 
odvija v jesenskem času. Dogodek je v prvi vrsti 
namenjen študentski populaciji, zlasti prvim 
letnikom visokih šol in univerz, odprt pa je tudi 
za širšo javnost. Glavni namen je druženje 
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Klub izolskih štu-
dentov in dijakov ali 
KIŠD je študentski 
klub v Občini Izola, 

ki skrbi za popestritev štu-
dijskih in srednješolskih dni 
izolske mladine. Ustanovljen 
je bil leta 1994, kar pomeni, 
da je že dolgo prisoten v lo-
kalnem okolju. Poslanstvo in 
namen kluba je povezovanje 
študentov in dijakov z območja 
Občine Izola ter zagotavljanje 
možnosti za obštudijske in ob-
šolske dejavnosti ter njihovo 
izvajanje. Klub s svojim delo-
vanjem skrbi za čim pestrejše 
dogajanje ter ponuja mladini 
možnost kvalitetnejšega 
preživljanja prostega časa z 
različnimi dejavnostmi, kot so 
ustvarjalne delavnice, tečaji, 
kulturni večeri, udejstvovanje 
v raznih športno-rekreativnih 
aktivnostih idr. Poleg različnih 
aktivnosti pa klub ponuja tudi 
popuste oz. cenovno zelo 
dostopne storitve za svoje 
člane, kot so npr. brezplačno 
tiskanje in kopiranje na klubski 

info točki, subvencionirane 
vstopnice za kino in smučar-
ske izlete, popuste v različnih 
trgovinah in restavracijah, 
subvencionirane vstopnice za 
fitnes itd. KIŠD torej skrbi, da 
lahko njegovi člani kar najbo-
lje in najugodneje preživljajo 
obdobje študija. Pomen Kluba 
izolskih študentov in dijakov 
za mladino je v občini torej 
velik, saj združuje in povezuje 
mladino ter izpolnjuje potrebe 
mladih po dodatnih obštudij-
skih dejavnostih.

Že več let sodelujejo s KŠOK in 
KŠOP pri organizaciji tedenskih 
smučanj za študente. V zadnjih 
letih so veliko sodelovali tudi z 
Rdečim križem pri različnih do-
brodelnih akcijah. Z navijaško 
skupino Ribari so sodelovali 
na krvodajalskih akcijah in 
pri organizaciji nogometnega 
turnirja za otroke. V okviru pro-
jekta KIŠD gre gor so obiskali 
več vrhov, tudi Triglav. Vsako 
leto v povezavi s Komunalo 
Izola in društvom Naredi nekaj 
za naravo organizirajo čistilno 
akcijo.

Klub izolskih študentov in dijakov

mladih ob začetku novega študijskega leta, 
Klub študentov občin Postojna in Pivka pa s 
takšnimi dogodki sprejme nove člane. Proti 
koncu oktobra se tako v centru Postojne pod 
šotorom odvija koncert s številnimi glasbenimi 
skupinami, klub pa poskrbi tudi za hrano in 
pijačo.
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ELEKTRO ARRIGONI
V sklopu ribiškega praznika so 
organizirali koncert elektron-
ske glasbe, saj so mladim v 
Izoli želeli ponuditi alternativo 
ustaljenemu programu tradi-
cionalne izolske prireditve. Na-
stopila sta Tomy DeClerque in 
Ian F., uveljavljena in izkušena 
DJ-ja, ter mlad in nadobuden 
DJ Schvas. Vsi trije so pričarali 
odlično vzdušje in nepozaben 
dogodek v letnem kinu Arri-
goni.

KIŠD x KO: NOČI LUČI/
NOTTI DI LUCE/NIGHTS OF 
LIGHTS
V sodelovanju s filmskim festi-
valom Kino Otok so pripravili 
glasbeni program na izolski 
plaži Svetilnik. V štirih dneh se 
je zvrstilo sedem izvajalcev, ki 
so obiskovalce festivala in pro-
stovoljce navdušili z različnimi 
žanri elektronske glasbe in jim 
tako poleg filmske ponudili še 
izvrstno glasbeno doživetje.

DELAVNICA LINOREZA Z 
MIHO ERIČEM
V sodelovanju z Zavodom 
Orbita so pripravili poučno in 
ustvarjalno delavnico linoreza 
pod mentorstvom Mihe Eriča, 
kjer so izdelovali matrice ter jih 
s pomočjo preše tiskali na papir 
in tekstil.

TAČKE NA POMOČ
Organizirali so dobrodelno fo-
tografiranje hišnih ljubljenčkov, 
ki je potekalo v prenovljenih 
prostorih kluba. Mlad, na-
dobuden izolski fotograf in 
aktivist KIŠD Nikola Predović 
je v zameno za prostovoljne 
prispevke, ki so jih nakazali na 
račun Zavoda SVSP, fotogra-
firal hišne ljubljenčke in tako 
poskrbel za pravo decembrsko 
dobrodelno vzdušje.

PRENOVA PROSTOROV 
KLUBA IZOLSKIH ŠTUDEN-
TOV IN DIJAKOV
Z odobrenimi sredstvi z ob-
činskega razpisa so se odločili 
za celovito prenovo prostorov. 

Klub ajdovskih študentov in dijakov
Klub ajdovskih študentov in dijakov (KAŠ) že več kot 25 let zastopa interese ajdovskih 
študentov in dijakov, se zavzema za njihovo dobrobit in skrbi za izboljšanje kakovosti 
študentskega ter dijaškega življenja. Zajema študente in dijake občin Ajdovščina 
in Vipava ter aktivno deluje na področju kulture, izobraževanja, sociale in športa. 

Stremijo k temu, da bi vse projekte ustvarjali z upoštevanjem aktualnih potreb študentov 
in dijakov. Pri tem jih vodijo zagnanost, inovativnost, timsko delo in družbena odgovornost.

Klub ajdovskih študentov in dijakov vsem svojim članom in širši javnosti že vrsto let ponuja 
izobraževalno, kulturno in zabavno dogajanje. Najbolj so znani po dogodku Kašev letni vrt, 
ki ga prirejajo že več kot 25 let. Gre za glasbeno-festivalno dogajanje, ki ga popestrijo s 
kulinaričnimi dogodki in poučnimi delavnicami. V času »p. k.« (tj. »pred korono«) so sloveli tudi 
po izletih, predvsem v decembrskem času. Na teh projektih se je razvilo veliko novih prijatelj-
stev in ljubezni, ki so seveda živa še danes. KAŠ uspešno sodeluje tudi z drugimi mladinskimi 
društvi. V zadnjih letih so veliko zgodb zapisali prav v sodelovanju z društvi iz Mladinskega 
kulturnega centra, kjer so pod eno streho zbrani vsi, ki želijo prisostvovati pri ustvarjanju 
lokalnega dogajanja. KAŠ vsako leto izda tudi svojo publikacijo, v kateri na zabaven način 
predstavi novo ekipo in svojim članom svetuje z uporabnimi članki o študentski problematiki. 

Stara vrata in okna so zame-
njali z novimi, uredili pisarno, 
shrambo in kuhinjo ter postavili 
nov šank, opremili osrednji 
prostor, prenovili sanitarije 
ter obnovili stopnice. Preno-
va prostorov je trajala leto 
dni, veliko dela pa so opravili 
sami. Po prenovi je sledila še 
otvoritev novih prostorov, kjer 
sta nekaj besed spregovorila 
tudi izolski župan in predsednik 
Sveta ŠOLS.
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Leto 2018 je bilo za klub prelomno, saj so pra-
znovali 25. obletnico delovanja in priredili velik 
koncert. Leto 2019 so si zapomnili po tem, da 
je bilo eno bolj aktivnih, saj so v celem letu v 
povprečju priredili kar en dogodek tedensko. 
Hkrati pa je trenutno najbolj močan spomin na 
leto 2020, ki so se ga najprej lotili optimistično 
in potem še bolj optimistično, saj so mislili, da 
bo epidemija Covida-19 le manjša ovira na 
njihovi poti. Po previdnem ravnanju v sredini 
leta pa so bili končno pripravljeni novo realnost 
sprejeti kot izziv. Začrtali so sveže smernice in 
se podali na pustolovščino v leto 2021.

KAŠEV LETNI VRT
Projekt poteka od poletja leta 1995. Kašev 
letni vrt (KLV) je tradicionalen dogodek, ki 
se izvaja že 27 let. Projekt zajema od dva 
do štiri vikende v juliju in avgustu. Dogodki 
vključujejo koncerte, stand-up nastope, razne 
ustvarjalne in kulinarične delavnice ter poto-
pisna predavanja.

KINODEJKA
Projekt poteka od junija leta 2013. Kinodejka 
ali Kašev kino pod zvezdami je projekt, ki se 

izvaja vsako poletje. Gre za serijo projekcij 
filmov na parkirišču Hiše mladih v Ajdovščini. 
Tradicionalno gre za nove in stare slovenske 
filme.

KAŠEV KOLPA VIKEND
Projekt poteka od 17. julija leta 2020. V poletnih 
mesecih KAŠ organizira kampiranje ob reki 
Kolpi. Med kampiranjem izvedejo tudi druge 
dejavnosti, kot so pub kviz, izlet s kanuji, 
odbojka …

SPIJ
Projekt poteka od 16. novembra 2015. SPIJ 
oziroma spoznaj pijačo in jedačo je projekt, 
sestavljen iz več dogodkov tekom leta. Namen 
projekta je skozi delavnice in degustacije 
spoznavati slovensko kulinariko in pijačo.

IGRAJ
Projekt poteka od 6. aprila 2012. V prostorih 
KAŠ so zbrali veliko različnih družabnih iger, 
ki so na voljo vsem ljubiteljem. Igralci se prek 
Facebook skupine dogovorijo, kdaj in kaj bodo 
igrali. Po novem so namizne igre na voljo tudi 
na izposojo članom.
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Klub študentov občine Koper
Klub študentov 
občine Koper 
(KŠOK) je nepoli-

tično in prostovoljno združenje 
posameznikov in posameznic, 
ki v okviru društva skrbijo za 
potrebe študentov in študentk 
ter dijakov in dijakinj na ob-
močju Upravne enote Koper 
(vključno z Občino Ankaran). 
Prostori, v katerih delujejo, 
so last Mestne občine Koper. 
Društvo je bilo ustanovljeno 
leta 1994, letos tako deluje že 
28. leto, njihova najstarejša 
tradicionalna prireditev Oživela 
ulica pa se je leta 2019 odvila 
že 20. leto. 

Od konca leta 2018 so največji 
strošek predstavljale prireditve, 
kot so Oživela ulica, Festival 
JEFF, Pozdrav poletju, prva 
edicija prireditve 2nd hand 
music fest ter projekt Tedenska 
smučanja. Vsa pridobljena 
sredstva so bila porabljena 
za kritje stroškov osnovne de-
javnosti ter izvajanja različnih 
projektov pod različnimi resorji 
(kultura, izobraževanje, šport, 
sociala in zdravje). V obeh letih 
delovanja društva so veliko 
mero pozornosti usmerili tudi 
v izobraževanje aktivistov in 
prostovoljcev, saj lahko društvo 
le tako napreduje in ohranja 
kakovost programa. V letu 
2020 so izdelali tudi publikacijo, 
ki zajema vsebine z različnih 
področij, kot so zdravje, psi-
hologija, politika idr.

Zaradi epidemioloških raz-
mer v državi v letu 2020 so 
bili prikrajšani za organizacijo 

tradicionalnih prireditev, kot so 
Oživela ulica in Pozdrav poletju 
ter ostali projekti (Kuharske 
delavnice, Heartfest ipd.). V 
poletnih mesecih so uspeli 
izvesti samo Festival JEFF 
2020 in 2nd hand music fest 
ter nekaj projektov (Jezikovni 
tečaji, KŠOKrogla miza in pre-
davanja, ki so potekala prek 
spleta). KŠOK je tako v letu 
2019 kot tudi v letu 2020 de-
loval na različnih področjih ter 
hkrati sodeloval z nekaj društvi 
in mladinskimi centri (Klub izol-
skih študentov, Klub goriških 
študentov, Klub študentov 
občine Piran). Sodelovanje je 
potekalo tudi na lokalni ravni, 
in sicer s ŠOUP (Študentska 
organizacija na Primorskem), 
CMK (Center mladih Koper), 
Fonticom, KUD Pina, Festivalom 
Kino Otok, SUB Kulturnim in 
umetniškim društvom, Mačjo 
prejo, Skladom Silva in še veliko 
drugimi.

OŽIVELA ULICA
Na KŠOK vsako leto organi-
zirajo prireditev Oživela ulica. 
Namen prireditve je oživeti 
eno nekdaj najbolj živahnih 
ulic koprskega mestnega 
jedra, Kidričevo ulico. Vsako 
leto ulico napolni množica ljudi, 
ki se sprehaja med stojnicami 
in sprošča ob zvokih izbrane 
glasbe. Oživela Kidričeva ulica 
povezuje dogajanje na Tito-
vem, Muzejskem in Carpacci-
ovem trgu, v Taverni ter Atriju 
FHŠ, kjer se vsakoletno odvijajo 
koncerti, nastopi, predstavitve 
društev in dobrodelni srečelov. 
Poleg tega želijo s prireditvijo 
spodbuditi oživitev celotnega 
starega mestnega jedra skozi 
celo leto.

Prireditev tradicionalno poteka 
zadnjo sredo v avgustu  Vsako 
leto je obisk prireditve množi-
čen, saj se Oživele ulice udeleži 
med dva in tri tisoč ljudi. KŠOK 
v okviru dogodka sodeluje z 
različnimi društvi, neprofitnimi 
organizacijami, zavodi, ume-
tniki in drugimi ponudniki, ki se 
predstavljajo na posameznih 
stojnicah vzdolž ulice in na trgih.
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Klub zamej-
skih študen-
tov (KZŠ) je 
prostovoljna, 

nepolitična in nevladna or-
ganizacija. Člani kluba so 
zamejski Slovenci, ki študirajo 
na slovenskih univerzah. Klub 
je začel delovati v Ljubljani 
aprila leta 2015, k čemur je 
botroval vsakoletni porast 
števila zamejskih Slovencev, ki 

se odločajo za izobraževanje v 
matični državi. Že od samega 
začetka je klub vzbudil veliko 
zanimanje študentov, nastalo 
je kar nekaj idej za projekte, 
ki jih sedaj redno izvajajo: 
pomoč novim študentom ob 
vpisu na fakulteto, aktivna pos-
vetovalnica za študente prvih 
letnikov, sodelovanje z drugimi 
slovenskimi študentskimi klubi, 
športni in kulturni dogodki in 
nenazadnje tudi neformalna 
druženja. KZŠ je z letom 2016 
postal član Zveze ŠKIS in hkra-
ti začel sodelovati z Uradom 
Vlade Republike Slovenije za 
Slovence v zamejstvu in po 
svetu (USZS).

Z organizacijo raznih projektov 
in rednimi klubskimi srečanji si 
na klubu prizadevajo za zdru-
ževanje mladih Slovencev, ki 

živijo na obmejnih področjih 
štirih sosednjih držav (Italije, 
Hrvaške, Avstrije in Madžarske) 
in so del avtohtone slovenske 
narodne skupnosti. Cilj kluba 
je povezovanje zamejskih 
študentov in njihovo aktivno 
vključevanje v slovenski kulturni 
prostor. Vsako leto organizirajo 
Dan odprtih vrat, na katerem 
zamejski dijaki spoznajo 
možnost študija v Sloveniji. 

Oktobra 2019 so se združili s 
KŠS pri organizaciji brucovanja 
v Ljubljani. Prav tako jim vsako 
leto pomagajo pri izvedbi tur-
nirja odbojke na mivki v sklopu 
Mladifesta. Leta 2019 in 2020 
so organizirali ZamejSKI dan. 
Izlet je bil namenjen mladim 
športnim članom zamejstva, ki 
so jim približali in podrobneje 

predstavili delovanje kluba. 
Decembra leta 2020 so orga-
nizirali Miklavževanje za otroke 
in tako razširili prepoznavnost 
kluba tudi onstran meje. Vsako 
leto sodelujejo na tradicionalni 
Škisovi tržnici, kjer predstavijo 
svoje tradicije in kulinariko.

DAN OPRTIH VRAT KZŠ
KZŠ je letos v sodelovanju in s 
podporo Urada RS za Sloven-
ce v zamejstvu in po svetu že 
sedmo leto zapored organiziral 
Dan odprtih vrat – dogodek, na 
katerem vsem maturantom 
tradicionalno nudijo pomoč ob 
prehodu na višjo izobraževal-
no stopnjo. Na dnevu odprtih 
vrat želijo prisotnim predvsem 
odgovoriti na vprašanja o nada-
ljevanju izobraževanja po ma-
turi, možnostih, ki jih ponujajo 
univerze v Sloveniji, postopku 
vpisa in o vseh ostalih dvomih, 
ki jih bodoči študenti imajo.

Klub zamejskih študentov
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• 1968
Prve študentske de-
monstracije, ki so po-
tekale po vsem svetu 
- med drugim tudi pri 
nas - kot odgovor na 
globalno krizo, ki se je 
začela leta 1964.

• 1990
Sprejem ustanovnih 
aktov ter ustanovitev 
ŠOU LJ in ŠOUM. Leta 
1990 študentje na obeh univerzah izpeljejo 
neposredne tajne volitve v svoj predstavniški 
organ - študentski parlament. Študentska 
parlamenta sta sprejela akta o ustanovitvi 
ŠOU LJ in ŠOUM. 

Mejniki
• 1992
Prvi zametki subvencionirane študentske 
prehrane; maja je postavka že uvrščena v 
državni proračun. ŠOU LJ samoiniciativno 
začne s subvencioniranjem prehrane na 
podlagi raziskave, da se zdravje študentov 
slabša.

• 1994 –
20. junij
1994
S p r e j e m 
Zakona o 
s k u p n o s t i 
študentov, ki 
ureja položaj, 
delovanje in 
d e j a v n o s t 
samoupravne skupnosti študentov Slovenije. 
Zakon je bil v obravnavi od jeseni leta 1993 
do poletja 1994.
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• 1996 – 16. januar 1996
Demonstracije proti ukinitvi študentske 
prehrane - t. i. “Jogurtova revoluci-
ja“, saj študenti v znak protesta med 
izredno sejo vlade proti parlamentu 
mečejo jogurte, paradižnike in jajca. 
Država na podlagi dogovora zago-
tovi 60-odstotno subvencioniranje 
študentskih bonov.

• 1997
Priključitev 
Zveze ŠKIS 
k ŠOS-u in 
s tem tudi 
š t u d e n t -
skih klubov 
o z i r o m a 
študentskih 
organizacij lokalnih skupnosti (ŠOLS).

• 1997 – 24.
oktober 
1997
V Uradnem listu RS 
objavljena Študent-
ska ustava, temeljni 
akt samoupravne 
skupnosti študen-

tov Slovenije, s katero so določeni 
demokratični temelji delovanja Štu-
dentske organizacije Slovenije. 

• 2001 – 14. junij 2001
Protesti proti šolninam, obdavčenju 
študentskega dela in obdavčenju 
štipendij.

• 2002 
24. sep-
tember 
2002
Sprejem Za-
kona o sub-
vencioniranju 
študentske 
p r e h r a n e 
(ZSŠP), ki določa pravico študentov do 
subvencionirane študentske prehrane 
ter način in merila za subvencioniranje.

• 2003 – 
5. april 
2003
Organizirana 
1. skupščina 
ŠOS, najvišjega 
predstavniš-
kega telesa 
študentov.
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• 2004
Priključitev ŠOUP. 

• 2006
Opozorilni shod 
Črna sreda, 19. april 
2006. Leta 2006 so 
bile napovedane 
ekonomske in so-
cialne reforme, ki 
so predvidevale bi-
stveno poslabšanje 
položaja študentov. 
ŠOS zato pošlje vladi pismo s 13. točkami 
zahtev oziroma sprememb reforme. Ker so 
bile realizirane samo štiri točke, so 24. maja 
2006 sledili protesti.

• 2009
Prva vseslovenska 
študentska krvodajal-
ska akcija s sloganom 
“Častim 1/2 litra!“, ki 
jo organizirajo trije 
ŠOU-i, Zveza ŠKIS in 
nekaj klubov. Do leta 
2015 se

krvodajalska akcija razvije v študentski krvo-
dajalski teden, ki zaradi vedno večje prisotnosti 
študentskih klubov preraste v krvodajalski 
mesec. 

• 2010 – 19.
maja 2010
potekajo demonstra-
cije proti Zakonu o 
malem delu. Vlada 
brez analiz in social-
nega dialoga pripravi 
zakon in začasno ter 
občasno delo študen-
tov in dijakov razširi 
še na upokojence in 
brezposelne ter s tem slabša položaj študentov. 
Zakon je bil kljub demonstracijam in naspro-
tovanju širše javnosti sprejet 26. oktobra 2010. 

• 2010
Z digitalizacijo subvencionirane študentske 
prehrane je papirnate bone in dolge čakalne 
vrste pri nakupu bonov s 1. oktobrom 2010 
nadomestila aplikacija na mobilnem telefo-
nu. Študenti lahko brez omejitev unovčujejo 
subvencije po celi Sloveniji.

• 2011
Referendum o Za-
konu o malem delu, 
ki ga sproži ŠOS. V 
začetku leta 2011 ŠOS 
začne z zbiranjem 
overjenih podpisov, 
referendumska kam-
panja pa se 10. aprila 
2011 konča z referendumom in z 80 odstotki 
proti sprejemu zakona. 
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• 2012
ŠOS v oktobru 
2012 začne z 
z b i r a n j e m 
p o d p i s o v 
za vložitev 
Zakona o 
štipendiranju, ki pa ga Državni zbor 
RS ni sprejel. Vlada RS pripravi svoj 
zakon, ki ga Državni zbor RS sprejme 
20. junija 2013.

• 2014
Demonstracije za prevoze. Vlada RS 
sredi maja sporoči, da je zmanjkalo 
denarja za subvencioniranje dijaških 
in študentskih prevozov. Kljub pozivom 
ŠOS-a, Vlada RS ne najde rešitve, zato 
3. junija 2014 pred vladnim poslopjem 
potekajo demonstracije. Predsednica 
Vlade RS zagotovi potrebna sredstva. 

• 2016

Na mednarodni dan študentov, 17. 
novembra 2016, je ŠOS organiziral 
tridnevno mednarodno konferenco, 
11. EQAF na temo kakovosti visokega 
šolstva. To je najvišji strokovni projekt, 
ki ga je do tedaj izvedel ŠOS in prva 
konferenca EQAF, ki jo je gostila štu-
dentska organizacija. 

• 2017 
23.
okto-
ber 
2017
S p r e j e m 
Zakona za 
u r e j a n j e 
položaja študentov, imenovanega 
tudi študentski superzakon, ki izboljša 
pravice študentov na več področjih: 
zavarovanje, študentska prehrana, 
štipendije, sprememba zakona o 
visokem šolstvu. 

• 2018
ŠOS, Dijaška organizacija Slovenije, 
Mladinski svet Slovenije in Zveza 
društev upokojencev Slovenije 23. 
januarja 2018 ustanovijo koordinacijski 
odbor Medgeneracijske koalicije Slo-
venije (Mekos). Glavne obravnavane 
tematike so: trg dela, izobraževanje, 
stanovanjska problematika in volilna 
zakonodaja.

• 2019
ŠOS s pomoč-
jo sofinancira-
nja Evropske-
ga socialnega 
sklada in Re-
publike Slove-
nije razvije sistem za evidentiranje 
študentskega dela in pridobljenih 
kompetenc. Ta omogoča večji nadzor 
nad trgom študentskega dela, dijakom 
in študentom pa omogoča kredibilno 
dokazilo o izkušnjah, pridobljenih s 
študentskim delom.
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• 2020
ŠOS z organizacijskimi enotami zbere več kot 
29.000 evrov za razpis za dodelitev nepovratne 
denarne pomoči študentom v socialni stiski 
ob izbruhu koronavirusa.

• 2022
S sprejetjem Zakona za urejanje položaja 
študentov se je 6. aprila 2022 končala več kot 
dvoletna kampanja ŠOS za sprejem ukrepov 
za izboljšanje socialnega položaja študentov 
ter kakovosti izobraževanja. 

• 2022
ŠOS marca 2022 med prvimi zazna pojav 
neizplačevanja covidnih dodatkov za dijake in 
študente, ki so med epidemijo covid-19 delali v 
javnih zavodih. ŠOS se javno aktivira in junija 
2022 z MORS doseže dogovor, novembra 2022 
sledijo prva izplačila.
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ŠTUDENTSKI
MEMORANDUM
2022

Drage študentke, dragi študenti 
in vsa širša javnost, pred vami 
je že tretja verzija Študentske-
ga memoranduma. Njegovi 
predhodnici sta bili sprejeti leta 
2009 in leta 2017. Iz teh podatkov 
postaja razvidno, da ne gre za 
novost, temveč je študentski 
memorandum rezultat dela 
različnih generacij. Zasnovan je 
bil kot osrednji politični dokument 
Študentske organizacije Slovenije 
(ŠOS), njegova vrednost za ŠOS 
pa se skozi več kot desetletje ni 
bistveno spremenila.

Natančneje, osnovna vloga 
memoranduma je dvojna. Prvič, 
gre za predstavitev področij, 
problematik in izzivov, ki so po-
membni za študentke in študente. 
Drugič, pri vsakem izmed naštetih 
elementov je izpostavljeno tudi 
stališče ŠOS. V teh stališčih je 
mogoče prepoznati vizijo ŠOS na 
izpostavljenih področjih, hkrati pa 
se nakazujejo tudi cilji oziroma 

za ŠOS sprejemljivi načini iskanja 
rešitev posameznih problematik 
in izzivov. S tem je memorandum 
tudi dobra podlaga za vse ostale 
strateške dokumente in predvsem 
za bolj specifične opredelitve na 
posameznih področjih.

V memorandumu osrednjo vlogo 
zopet ohranjajo zahteve po ka-
kovostnem in enako dostopnem 
visokem in višjem šolstvu ter 
ohranjanju in nadgradnji pravic, 
ki izhajajo iz statusa študenta. V 
verziji, ki je pred vami, se jim kot 
novost pridružujejo predvsem 
pozivi k digitalizaciji študijskega 
procesa in k usmeritvi na študenta 
osredotočenega učenja in pouče-
vanja. Vse ostale spremembe na 
tem področju so bolj ali manj do-
polnitve preteklih zahtev in odraz 
aktualnih vsebin, ki jih izvajamo 
oziroma se zanje zavzemamo na 
ŠOS in OO ŠOS. Novost tega me-
moranduma je še izpostavljanje 
širše problematike mladih. To se 

kaže predvsem v dveh delih. Prvič, 
pri socialnih pravicah študentov 
izpostavljamo prej izrazito zapos-
tavljeno problematiko duševnega 
zdravja in dostop do kakovostnih 
virov zdravljenja. Drugič, dodali 
smo povsem novo področje: 
širšo problematiko mladih. Tu so 
izpostavljene predvsem težave in 
izzivi na področjih stanovanjske 
problematike, zaposlovanja mla-
dih, javnega potniškega prometa, 
decentralizacije mladinskih ak-
tivnosti ter politične participacije 
mladih.

Z našimi predhodnicami in pred-
hodniki nas družita še dve skupni 
točki. Tudi mi ugotavljamo, da smo 
na področju, kjer delujemo, v 
preteklih letih predvsem s spre-
jetjem ZUPŠ in ZUPŠ-1 dosegli ter 
doživeli nekatere zelo dobrodošle 
in pozitivne spremembe. Hkrati 
pa se pridružuj mo opozorilu, da 
nekatere študentske problematike 
v Sloveniji postajajo že skoraj 

zimzelene. Ne gre za problematike, ki bi jih bilo povsem nemogoče rešiti, ampak praviloma na rešitev 
čakamo (pre)dolgo, predvsem zaradi pomanjkanja politične volje odločevalk in odločevalcev. Toda, 
kot so sklenili naši predhodniki in predhodnice, tudi mi sklepamo, da je edini smiselen zaključek, da še 
naprej odločno vztrajamo, zahtevamo in skupaj z deležniki dosežemo boljše razmere za študentke in 
študente – če ne drugače, pa s sprejetjem novega ZUPŠ.

Študentska organizacija Slovenije
Marike Grubar

Predsednica
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VISOKO ŠOLSTVO 
(Javno zagotovljeno) izobra-
ževanje 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 tako 
temelj socialno, kulturno 
in demokratično inkluzivne 
družbe kot tudi predpogoj 
za individualen in družbeni 
razvoj ter blaginjo.
 

Kakovostno in dostopno vi-
soko šolstvo krepi demokra-
tična načela in medsebojno 
solidarnost v družbi, ustvarja 
blaginjo, prispeva k zmanjše-
vanju neenakosti, ohranja in 
razvija nacionalno kulturo in 
jezik ter razvija nova znanja. 
Poleg tega vpliva na družbo 
še na veliko drugih posrednih 
načinov, zato se visokega šol-
stva 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 po-
trošnikov, ki kupujejo storitve, 
je v nasprotju s temeljnimi 
družbenimi vrednotami in nor-
mami, ki jih na ŠOS pripisujemo 
visokemu šolstvu. Zavedati se 
moramo, da smo študentke 
in študenti aktivni člani aka-
demske skupnosti, ki delimo 
odgovornost za njen razvoj 
in si zato zaslužimo pravico 
do aktivnega soupravljanja 
osrednje razvojne institucije 
naše družbe.

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 v skupno 
dobro 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 okvirjih.
 
Javno dobro in javno odgovornost je pot-
rebno zagotavljati z jasnimi zakonodajnimi 
pravili in državnim nadzorom ter z zadostnim 
financiranjem iz javnih sredstev, da se pre-
preči 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,
• omogočanje osebnostnega razvoja študentov,
• ohranjanje širokega spektra znanj na visoki 
ravni ter spodbujanje raziskav in razvoja.
 
Visokošolske institucije morajo biti skozi iz-
polnjevanje svojega poslanstva zgled družbi 
in njena moralna avtoriteta. Odmakniti se 
morajo od vsakodnevnih politik in afer, stremeti 
k napredku družbe, tako v izobraževalnem in 
raziskovalnem kot tudi etičnem vidiku.
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Financiranje

Visoko šolstvo je potrebno zaščititi pred 
parcialnimi pridobitnimi interesi, pri čemer 
je ključnega pomena, da se kakršno koli 
tržno dejavnost, tako javnih kot zasebnih vi-
sokošolskih institucij, primerno regulira, javno 
visoko šolstvo pa se sme izvajati le v okviru 
nepridobitnih organizacij.
 
Država je odgovorna za zakonodajni okvir 
visokega šolstva in znanosti, 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 

Visoko šolstvo mora – bolj kot kadarkoli doslej – biti v središču javnega 
interesa. Resolucija o Nacionalnem programu v visokem šolstvu (Uradni 
list RS, št. 49/22; ReNPVŠ30) 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 povečati javna sredstva za visoko šolstvo. S sprejetjem ReNPVŠ30 
se je vlada zavezala, da bo za visokošolsko in znanstveno-raziskovalno 
dejavnost namenjen mednarodno primerljiv delež BDP. Izhajajoč iz aktu-
alnega stanja to pomeni, da se morajo celotna sredstva, namenjena za 
visokošolsko dejavnost, izrazito povečati, vsaj na 2 % BDP.
 
Ob celoviti in dolgoročni strategiji bi moralo povečevanje sredstev uresni-
čevati 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 diskrimina-
torno 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. Na ŠOS zato 
predlagamo, da se v variabilnem delu financiranja, torej v obstoječem 
razvojnem stebru, oblikujejo dodatni kriteriji, ki spodbujajo tovrstno strateško 

avtonomijo, ki pa ni absolutna, hkrati pa mora 
poskrbeti, da visokošolski sistem omogoča 
enako dostopnost, da je zagotovljena kako-
vost visokošolskih študijskih programov, 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 dr-
žavljanov do izobraževanja. Avtonomija je 
nujna, a ne more in ne sme delovati proti 
pravicam študentov in drugih članov aka-
demske skupnosti.
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Avtonomija študentov
Študenti imamo pravico do 
avtonomnega, nepolitičnega in 
samoupravnega organiziranja 
v skupnost študentov. Skladno 
s 145. členom Ustave RS (Ura-
dni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – 
UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 
– UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 
69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 
68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – 
UZ148, 47/13 – UZ90,97,99, 75/16 
– UZ70a in 92/21 – UZ62a; URS) 
imamo pravico do soupravlja-
nja v vseh organih in forumih, 
ki zadevajo študij in položaj 
študentov, skladno z 39. členom 
URS pa imamo ustrezno za-
gotovljeno svobodo izražanja 
o vseh, ne le o akademskih 
zadevah. Prav na podlagi 
Zakona o skupnosti študen-
tov (Uradni list RS, št. 38/94 in 

59/19; ZSkuS) morajo državni 
organi zagotavljati sodelova-
nje predstavnikov Študentske 
organizacije Slovenije (ŠOS) 
pri obravnavi vseh zadev, ki 
urejajo vprašanja visokošolske-
ga izobraževanja, ekonomske 
in socialne varnosti študentov 
ter drugih področij, ki vplivajo 
na naše delo in življenje.
 
ŠOS je reprezentativna or-
ganizacija vseh študentov v 
Sloveniji. Je kredibilen, aktiven 
in avtonomen visokošolski par-
tner, ki skladno z zakonodajo 
na nacionalni ravni predstavlja 
interese študentov. To je pot-
rebno upoštevati pri sestavi 
vseh organov na nacionalni 
ravni in pri urejanju zakono-
daje.

usmeritev. Prav tako predlagamo ukrep zamrznitve razvojnih sredstev tistim visokošolskim 
zavodom, ki jim 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 (tržne) vire  financiranja, vendar so to v vsakem primeru javna sredstva, s 
katerimi morajo ravnati skrbno, zakonito in v javnem interesu.

 Razlikovati je potrebno med 
študentskimi sveti (organi viso-
košolskih institucij, ki sodelujejo 
pri njihovem upravljanju) ter 
ŠOS, ki predstavlja samostojno 
skupnost študentov na naci-
onalnem nivoju po določbah 
Zakona o visokem šolstvu 
(Uradni list RS, št. 32/12 – 
uradno prečiščeno besedilo, 
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 
109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – 
ZUPŠ, 65/17, 175/20 – ZIUO-
PDVE, 57/21 – odl. US, 54/22 
– ZUPŠ-1 in 100/22 – ZSZUN; 
ZViS) in ZSkuS.
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Predlagano ureditev statusa posebnih skupin študentov (npr. športniki, 
umetniki, študenti s posebnimi potrebami, študenti starši) smo uresničili 
s predlogom Zakona za urejanje položaja študentov (Uradni list RS, št. 
61/17; ZUPŠ), ki je bil sprejet v letu 2017. V zvezi z omenjenimi statusi smo 
predlagali določitev skupnega nabora pravic, ki jih uživajo študenti teh skupin. 
Nadalje naj se pri vsaki skupini dodatno definirajo pravice, ki jih potrebuje 
vsaka skupina glede na specifičen položaj. 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 obveznosti, ki so predpisane s študijskim 
programom,  ter posledično dokončati študija.
 

Pravice študentov

Posebne pravice študentov

Pravice študentov in študentk 
morajo biti jasno zapisane, 
za vse enake in zagotovlje-
ne skladno z načeli pravne 
države. Temeljne pravice, ki 
jih uživajo vsi študenti, mo-
rajo biti opredeljene na ravni 
zakona, določene specifike in 
posebnosti, ki so odraz notra-
nje 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 samoi-
niciativnega učenja, kritičnega 
mišljenja in osebnostno rast, 
temu primernih metod ocenje-
vanja, kombiniranja študijskih 
predmetov v fleksibilen študij-
ski program, ocenjevanja le na 
podlagi učnih dosežkov in ne 
katerekoli osebne okoliščine, 
svobodne in nepristranske 
pritožbe na katerokoli odlo-

čitev, ki je povezana z njihovim 
študijem, ter do akademske 
svobode mišljenja ter svobode 
izzivanja obstoječega znanja.
 
Študentom je treba omogočiti 
dokončanje študija na vseh 
stopnjah študija, omogočiti pa 
jim je treba tudi dokončanje 
študija, ki so ga prekinili. Opra-
vljene obveznosti študentov 
na prekinjenem študiju je 
potrebno priznati in upoštevati 
v primeru nadaljevanja tega 
študija, ne glede na to, ali je že 
pridobil izobrazbo primerljive 
ravni.

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 do-
stopno primerno svetovanje 
in podpora do uspešnega 
dokončanja študija in vstopa 
na trg dela. Država mora 
gostujočim študentkam in 
študentom (v času študija oz. 
študijske izmenjave v Sloveniji) 
zagotoviti enake pravice, kot jih 
imamo domači študenti in štu-
dentke. Ob tem morajo imeti 
gostujoči študenti in študentke 
zagotovljen dostop do učenja 
slovenskega jezika in možnost 
integracije.
 
Legitimna pravica študentov 
in študentk je, da volimo svoje 
predstavnike in predstavnice 
skladno z demokratičnimi na-
čeli in da ti predstavljajo vse 
študente in študentke.
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Novela visokošolskega zakona (ZViS-K) je 
uzakonila ohranitev statusa študenta po diplo-
miranju 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 in ZUPŠ-1 (Uradni 
list RS, št. 54/22; ZUPŠ-1) to urejeno tudi na 2. 
stopnji študija in za študente višjih strokovnih šol.

Stremeti je treba tudi k lajšanju študijske 
izkušnje za predstavnike študentov, ki jim 
zaradi svojega udejstvovanja ostaja manj 
časa za opravljanje študijskih obveznosti. Na 
ta način bi tem študentom omogočili boljšo 
študijsko izkušnjo in k sodelovanju v obštudij-
skih dejavnostih in študentskem organiziranju 
motivirali še ostale študente.

Dostopnost visokega šolstva
Visoko šolstvo mora biti brez-
plačno 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 katero koli 
drugo osebno okoliščino po-
sameznika 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 pod-
pornim sistemom študentom 
zagotovi, da lahko zaključimo 
študij. Zato pa je potrebno z 
analizo najprej ugotoviti, ali je 
dostop do izobraževanja res 
enak in enakopraven za vse.
 

Vpisne in druge stroške študija 
se ne sme zaračunavati štu-
dentom na javnih in koncesio-
niranih visokošolskih zavodih. 
Kakršne koli »skrite stroške« 
je potrebno preprečiti in one-
mogočiti. Upravičeni stroški, ki 
zahtevajo participacijo študen-
tov, morajo biti zaračunani po 
dejanskih materialnih stroških. 
Vpisni postopki in stroški štu-
dija morajo biti transparentni 
in konstantni. Vse spremembe 
imajo lahko kritične posledice 
za posameznike, zato je pot-
rebno imeti jasen postopek 
sprememb teh kriterijev.
 
Prehod s srednješolskega na 
visokošolsko izobraževanje ter 
prehodi med stopnjami viso-
košolskega izobraževanja naj 
bodo sistemsko urejeni in naj 
potekajo s čim manj ovirami, 
čim manj stresno in neodvi-
sno od vsakokratne politike. 
Študenti moramo imeti pra-
vico 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 tudi 
pravico do dokončanja štu-
dija pod enakimi pogoji, kot so 
veljali ob vpisu. Pri pogojih za 
dokončanje študija je potrebno 
upoštevati tudi osebne okoliš-
čine študentk in študentov, kot 
so npr. materinstvo, očetovstvo 
in druge izjemne razmere.
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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 zaradi raznolikosti in specifičnosti študentske populacije (po-
večuje se delež študentov ob delu) predstavlja še večji izziv. Enakopravno 
vključevanje študentov je odgovornost vodstva institucije, saj ob odsotnosti 

Študent v središču študijskega procesa

Soupravljanje

Na ŠOS bomo podpirali kon-
cept na študenta osredotoče-
nega učenja in poučevanja. 
Priča smo paradigmatskemu 
premiku učenja, ki v središče 
učenja in poučevanja postavlja 
študenta in kjer je poudarek 
na znanju, ki ga študent dobi 
med študijem. Na ŠOS pozi-
vamo k nadaljnjemu razvoju 
tovrstnega modela učenja 
in poučevanja ter k nadaljnji 
implementaciji na vseh slo-
venskih visokošolskih zavodih. 
Predmete je potrebno smisel-
no povezovati v celote, ki štu-
dentu omogočajo pridobivanje 
celovitega znanja. Izogibati 
se je potrebno razdroblje-
nosti programa s številnimi 
med seboj nepovezanimi 

predmetno–specifičnimi 
kompetencami in z zelo malo 
generičnimi kompetencami.
 
Razdrobljenost, vsebinska 
nepovezanost in neučinkovi-
tost študijskih programov so 
običajno posledica neuskla-
jenega oblikovanja študijskih 
programov s strani različnih 
strokovnjakov, ki jih primarno 
vodijo parcialni interesi in so 
osredotočeni le na svoje stro-
kovno področje. Vsak študijski 
program bi moral temeljiti 
na interesu študentov, saj 
je študijski program name-
njen 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 pravil-
no implementirano, prispeva 
k bistveno višji kakovosti vi-
sokošolskega izobraževanja. 
Slovenski visokošolski prostor 
potrebuje podporne mehaniz-
me in strategije v zvezi s t. i. 
pristopom student-centred 
learning na ravni države in 
na vseh institucionalnih ni-
vojih, prav tako potrebujemo 
ciklično evalvacijo vpeljave 
in uporabe pristopa, kjer pa 
ključno vlogo igramo študenti.
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soupravljanja študentov visokošolska institucija 
težko izpolnjuje enega od namenov visokega 
šolstva, in sicer priprave študentov na aktivno 
državljanstvo.
 
Študenti in študentke imamo akademsko svobo-
do 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 z 
argumentiranimi predlogi izboljšav deluje v 
smeri sistemske ureditve visokega šolstva. 
Visokošolske zavode pa je potrebno opomi-
njati na nujnost partnerskega sodelovanja z 
avtonomnimi predstavniki skupnosti študentov 
in študentk.

Avtonomija in odgovornost
Za izpolnjevanje vseh štirih 
glavnih poslanstev visokega 
šolstva sta nujni avtonomija in 
akademska svoboda. Vendar 
velja tudi obratno: brez izpol-
njevanja vseh štirih poslanstev 
ni avtonomije. Zato morajo vi-
sokošolske institucije izkazovati 
izpolnjevanje teh poslanstev. 
Za izkazovanje doseganja vseh 
štirih poslanstev visokega šol-
stva morajo institucije delovati 
transparentno, demokratično 
in skladno z veljavno zakono-
dajo. Avtonomija ni ločenost 
od družbe, je prepletenost z 
njo. Prav tako avtonomija ni 
podeljena, pač pa je pridoblje-
na z uresničevanjem javnega 
interesa. Avtonomija tudi ni 
absolutna, hkrati obstaja v 
večih kategorijah (organiza-
cijska, raziskovalna, študijska, 
kadrovska, finančna itd.).
 
Vsi visokošolski študijski pro-
grami 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 z zavedanjem o navzkriž-
jih 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 (kratkoroč-
nim) potrebam trga dela, mora 
pa sodelovati z delodajalci in 
družbo v celoti. Z izpolnjeva-
njem vseh štirih poslanstev 
mora visoko šolstvo ne le 
odgovarjati na potrebe družbe, 
temveč s sinergijo pristopati k 
reševanju družbenih proble-
matik in delovati proaktivno.
 
Sodobno visoko šolstvo v hitro 
spreminjajočem se okolju pot-
rebuje 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 tran-
sparentnosti in učinkovitosti 
porabe javnih sredstev za 
visoko šolstvo na visokošolskih 
institucijah; zagotavljati mora 
demokratičnost procesov 
odločanja.



160 Študentsko organiziranje v Sloveniji

Kakovost
Na ŠOS podpiramo ideje o 
ločitvi ZViS in Zakona o ka-
kovosti v visokem šolstvu, ki 
je v fazi priprave in bi urejal 
delovanje Nacionalne agen-
cije RS za kakovost v visokem 
šolstvu (NAKVIS). Prepričani 
smo, da slovensko visoko 
šolstvo potrebuje okrepljeno 
agencijo za zagotavljanje 
kakovosti visokega šolstva, 
kar lahko zagotovimo v loče-
nem zakonu. Nepravilnosti v 
visokem šolstvu nas opozarjajo 
na čedalje večjo potrebo po 
neodvisnem, zunanjem evalva-
torju 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 potreb-
na ustrezna pravna ureditev, 
ki omogoča ukrepanje. Tako 
podpiramo, da so pristojnosti in 
pravice (pa tudi odgovornost) 
NAKVIS določene v posebnem 
zakonu, ki zaradi narave viso-
košolskega prostora predvi-
deva izvzem postopkov iz 
nekaterih določil Zakona o 
upravnem postopku 12 (Ura-
dni list RS, št. 24/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 105/06 
– ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 
82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 
3/22 – ZDeb; ZUP).

Nadalje predlagamo večjo 
motivacijo institucij k ra-
zvoju kakovosti. Določene 
naloge naj se upoštevajo kot 
predmet višjega financiranja 
za doseganje in izkazovanje 
ciljev s področja zagotavljanja 
kakovosti, sistematičnega spre-
mljanje karierne poti diploman-
tov, mobilnosti profesorjev in 
študentov itd. Predlagamo, da 
se uvede model nagrajevanja 
nadpovprečno kakovostnih 
študijskih programov, pa tudi 
obratno, da se sankcionira 
tiste visokošolske zavode, pri 
katerih so bile zaznane kršitve 
zakonodaje in predpisov ali 
kjer NAKVIS zazna padec v 
kakovosti.

Na ŠOS smo tako mnenja, 
da je potrebno nameniti več 
pozornosti sistemom za not-
ranje zagotavljanje kakovosti, 
ki so na številnih visokošolskih 
zavodih neustrezni. Visokošolski 
zavodi namreč nosijo primar-
no odgovornost za kakovost 
svojih izobraževalnih procesov. 
Kakovost svojih dejavnosti pa 
zagotavljajo skozi ustrezen 
sistem za notranje zagota-
vljanje kakovosti, ki omogo-
ča kontinuirano izboljševanje 
vseh dejavnosti visokošolskega 
zavoda. Ključne naloge siste-
ma za notranje zagotavljanje 
kakovosti morajo vsebovati 
nadzor in ocenjevanje vseh 
izobraževalnih in pedagoških 

procesov, vključno s študijskimi 
programi in njihovimi učnimi 
izidi, pa tudi podpornih dejav-
nosti za študente in študentke. 
Tovrsten sistem
mora biti podprt z akcijskim 
načrtom, ki jasno opredeljuje 
merljive cilje, skozi katere me-
rimo učinke implementacije.

Študenti in študentke mo-
ramo 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 izboljše-
vanje učnih in izobraževalnih 
procesov na visokošolskem 
zavodu. V zadnjem obdobju 
je čedalje bolj izpostavljena 
tudi kakovost ocenjevanja in 
preverjanja znanja, ki mu je 
prav tako treba nameniti veliko 
pozornosti. Nujno je zagotoviti 
ne le kakovost z vidika vsebine 
programov, pač pa tudi z vidika 
poštenega, objektivnega in čim 
bolj merljivega ocenjevanja.
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Izpostavljamo pomen priznavanja predhodno 
pridobljene izobrazbe in znanja. S tem zasle-
dujemo možnost in priložnost, da je vsakemu 
posamezniku priznana predhodno pridobljena 
izobrazba in znanje, s čimer se mu priznavajo 
potrebna znanja, ki so vstopni pogoj za štu-
dijske programe. Predhodno priznavanje izo-
brazbe 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 imple-
mentacija postopkov priznavanja predhodno 
pridobljene izobrazbe in znanja.
 
Slovenija je bila zaradi korenite spremembe 
izobraževanja, do katere je privedla bolonjska 
reforma z ukinitvijo starih študijskih programov, 
postavljena 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 minimal-
nimi stroški in visoko učinkovitostjo zagotoviti 
zaključek izobraževanja in pridobitev izobrazbe.

Priznavanje izobrazbe

Pedagoška usposobljenost 
Na ŠOS temeljno vlogo uni-
verze še vedno pripisujemo 
tudi njenemu pedagoškemu 
poslanstvu, zato ponovno 
opozarjamo na nujnost 
pedagoške usposobljenosti 
visokošolskih predavateljev, 
ki jo vidimo kot predpogoj za 
kakovosten študijski proces 
ter uspešen prenos znanja in 
izkušenj na študente.
 
Pogosto se zgodi, da so 
visokošolski učitelji izvrstni 
raziskovalci, a vendar slab-
še pedagoško usposobljeni 
in posledično manj uspešni 
predavatelji. Predlog ni nov, 
saj mu posebno pozornost 
namenja tudi ReNPVŠ30, toda 
tudi v tem primer je bil predlog 
doslej samo delno realiziran.
 

Na ŠOS se zavedamo pomena 
odlične pedagoške usposoblje-
nosti, zato predlagamo še večji 
poudarek na pedagoškem 
usposabljanju kadrov in s 
tem nadaljnjo implementacijo 
ukrepa.
 
Prav tako predlagamo, da 
postane pedagoška usposo-
bljenost 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 so-
časno s sistemskim zakonom 
odpre možnost ocene habilita-
cije redne profesure. Merila za 
volitve v nazive visokošolskih 
učiteljev trenutno namreč do-
ločajo, da se redne profesorje 
voli v trajni naziv. Na ŠOS tako 
predlagamo, da se na ravni 
zakona opredeli oblika ponov-
ne habilitacije oz. vrednotenja 
dela tudi za redne profesorje. 
Tovrstno ureditev vidimo zlasti 
kot korak proti večji kakovo-
sti študijskega procesa, še 
posebej v nenehni skrbi za 
pedagoško odličnost.
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ŠOS je v sklopu oblikovanja svojih 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, 
saj gre predvsem za 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, jih vnaprej predvideval in jih strateško umestil 
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.

Doktorski študij in raziskovanje

Strateško upravljanje

Zagovarjamo načelo kakovosti 
in dostopnosti, v luči tega pa 
prednostno financiranje javne 
mreže visokega šolstva, ob 
čemer ne nasprotujemo mož-
nosti financiranja zasebnega 
tam, kjer ustrezno dopolnjuje 
mrežo javnega visokega šol-
stva, na način, da ne pred-
stavlja podvajanja istovrstnih 
dejavnosti.
 
Na ŠOS delimo prepričanje, da 
je doktorski študij neločljivi del 
študijske dejavnosti in javne 
službe na visokošolskih zavo-
dih, zato 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 financira-
nja, 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 doktor-
ski študij finančno dostopen 
vsem kandidatom, ki jih uni-
verze vključijo v doktorsko 
izobraževanje. Ker je del 
takih že financiran prek dru-
gih mehanizmov (predvsem 
program »Mladi raziskovalci«, 
sofinanciranje s strani delo-
dajalca) in ob upoštevanju 
določil zadnje novele ZViS, da 
se bodo sredstva za študijsko 
dejavnost trajno povečevala, 
menimo, da takšna ureditev 

nikakor ne more iti v škodo 
študijske dejavnosti 1. in 2. 
stopnje.
 
Prav tako želimo upoštevati 
tudi tiste skupine doktorskih 
kandidatov, ki niso mladi 
raziskovalci ali zaposleni in 
za kakovosten študij potre-
bujejo tudi sredstva za kritje 
življenjskih stroškov v času 
študija. Zato želimo tudi dr-
žavne 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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Uporaba umetne inteligence v študijskem procesu
Umetna inteligenca (artificial 
intelligence) ima v zadnjem 
desetletju čedalje večji vpliv 
na številne življenjske, pa 
tudi izobraževalne procese. 
Lahko pospeši prilagojeno 
učenje, učencem zagotavlja 
stalno ocenjevanje in povra-
tne informacije ter uporablja 
učno analitiko za diferenciacijo 
učnega procesa, zato se sle-
dnji v realnem času prilagodi 
individualnim potrebam in 
specifikam študentov. Temu se 
je pridružil tudi odbor ministrov 
Sveta Evrope v letu 2019, kar 
je pripeljalo do različnih znan-
stveno-raziskovalnih aktivnosti 
na tem področju, pa tudi do 
postavljanja učnih trendov, ki 

vsebujejo elemente umetne 
inteligence. Vsled temu je 
bila pripravljena publikacija 
na omenjeno temo Artificial 
Intelligence and Education s 
strani Sveta Evrope iz leta 2022 
in prispevek Evropske komisije 
v obliki Bele knjige o umetni 
inteligenci iz leta 2020.

Pojav umetne inteligence je še 
dodatno izpostavila pandemija 
Covida-19, ki je prek zaprtja vi-
sokošolskih zavodov pospešila 
razvoj in uporabo izobraževal-
ne tehnologije. V času, ko se 
preskoki odvijajo z izjemno 
hitrostjo, je bistveno, da ŠOS 
kot organizacija spremlja in 
podpira smiselno uporabo 

umetne inteligence v študij-
skem procesu in se zavzema za 
vključevanje trendov uporabe 
v slovenskem visokošolskem 
prostoru. Treba je poskrbeti ne 
le za učenje in poučevanje z 
uporabo umetne inteligence, 
temveč tudi za učenje in po-
učevanje o umetni inteligenci, 
kar bi osvetlilo tako tehnološko 
kot tudi pogosto pozabljeno 
človeško dimenzijo pri uporabi 
umetne inteligence, kamor 
sodijo pravni in etični vidiki, 
pravica zasebnosti in zaščita 
osebnih podatkov.

Digitalno učenje in poučevanje je postalo veliko 
bolj prisotno in dostopno. Pandemija Covida-19 
je povzročila radikalen premik k rabi digitalnih 
procesov in razširitvi procesa digitalizacije na 
skoraj vseh področjih. ŠOS se bo še naprej 
zavzemal za uporabo smiselnih digitalnih 
orodij v študijskem procesu za doseganje 
kakovostnega trajnostnega in dolgoročne-
ga digitalnega učenja in poučevanja ter se 
vključeval v procese, kjer bodo obravnavani 
razvoj in implementacija uporabe digitalnih 
orodij v študijskih procesih.
 
Tudi na tem področju je osnovni cilj zadostno 
financiranje na področju informacijsko-ko-
munikacijske tehnologije (IKT) in digitalizacije. 
Za začetek je ključno, da se sredstva najprej 
namenijo za redno posodabljanje digitalne 
opreme na visokošolskih zavodih, kar zaje-
ma vsaj projektorje in računalnike, e-table in 
podobno osnovno opremo, ter za financiranje 
storitev in licenc, ki se uporabljajo tekom štu-

dijskega procesa, ter njihovo posodabljanje 
in vzdrževanje.
 
Nujna je tudi uvedba kontinuiranega procesa 
izobraževanja profesoric in profesorjev na 
področju digitalne pismenosti in spodbujanje 
k rabi e-gradiv, da se s tem študentke in štu-
dente čim bolj razbremeni plačevanja kopij 
študijskega gradiva. Podobna izobraževanja 
na področju IKT opismenjevanja se morajo 
organizirati tudi za študentke in študente. V 
tovrstna izobraževanja bi morali nujno vključiti 
tudi vsebine o digitalni varnosti in etiki.
 
Za vse socialno ogrožene študentke in 
študente je potrebno zagotoviti osnove za 
uspešno opravljanje študijskih obveznosti, 
kar v opisanih razmerah vključuje vsaj dostop 
do interneta in stabilno internetno povezavo 
ter ustrezno računalniško opremo.

Digitalno učenje in poučevanje
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SOCIALNE PRAVICE ŠTUDENTOV
Na ŠOS izhajamo iz predpo-
stavke, da socialne pravice 
študentov predstavljajo ne-
ločljiv del izobraževalnega 
sistema, saj omogočajo, da je 
študij (dejansko) vsem enako 
dostopen.

Gre torej za bolj splošno vpra-
šanje enakosti izobraževalnih 
možnosti, po kateri ima »vsak-
do pravico do izobrazbe (...)«, 
visokošolsko izobraževanje pa 
»mora biti na osnovi doseženih 
uspehov vsem enako dosto-
pno« (26. člen Splošne dekla-
racije človekovih pravic; Uradni 
list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 
2018). 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 
URS pravi, da »država ustvarja 
možnosti, da si državljani lahko 
pridobijo ustrezno izobrazbo« 
(1991 in dop. 2006, 57. člen).
 

Država mora zato ob nude-
nju brezplačnega in javnega 
izobraževanja poskrbeti tudi 
za primerne in enake pogoje 
za koriščenje pravice do izo-
braževanja, vključno z enakim 
dostopom. V takšnih primerih 
država posameznike ne obrav-
nava enako. Povedano druga-
če, če želimo posameznike, ki 
so po naravi različni, postaviti 
v enak izhodiščni položaj, je 
nujno potrebno privilegirati 
deprivilegirane ali deprivile-
girati privilegirane.
 
Da bi država zagotovila enak 
dostop do izobrazbe, prek 
socialnih transferjev pomaga 
socialno deprivilegiranim dija-
kom 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, subvenci-
onirana študentska prehrana, 
subvencionirano študentsko 
bivanje in javni prevozi, štipen-
diranje, možnost opravljanja 
študentskega dela, zaposlova-
nje mladih in dodatne pravice, 
ki se navezujejo na študentske 
družine, študente invalide ipd.
 
Menimo, da v Sloveniji ni 
zagotovljen za vse enak 
dostop do izobraževanja za 
vse, študenti pa morajo ob 
študiju tudi delati, da lahko 
pokrijejo življenjske stroške. 
Zato je treba okrepiti trenu-
tno zagotovljene socialne 
pravice študentov: obstoječe 
dodatno finančno podpreti 
ter razmisliti o dodatnih 
spodbudah in subvencijah.

Štipendije
Sistemsko in transparentno urejena enotna po-
litika oz. strategija štipendiranja je za študente 
izjemnega pomena. Za njeno sprejetje je treba 
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 že od leta 2016 omogoča tudi 
bolj podrobno zbiranje in analizo podatkov 
štipendistov. Pričakujemo pa, da bo analiza 
opravljena v sodelovanju s ŠOS.
 
Redefinirati moramo različne oblike štipendi-
ranja, ki se sedaj prepletajo glede na namen. 
Tako npr. Zoisove štipendije prevzemajo funkcije 
kadrovskih in državnih štipendij, izgubljajo 
pa svojo primarno poslanstvo. Posledično 
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bo treba omogočiti tudi dru-
gačno kombiniranje štipendij, 
skladno z njihovim različnim 
poslanstvom, še posebej pa je 
potrebno omogočiti hkratno 
prejemanje državne in Zoisove 
štipendije.
 
Skladno z ugotovitvami analiz, 
redefinicijami in posodoblje-
no strategijo pa mora slediti 
prilagojena in posodobljena 
področna zakonodaja:
• politika štipendiranja, 
• Zakon o štipendiranju (Uradni 
list RS, št. 56/13, 99/13 – ZU-
PJS-C, 8/16, 61/17 – ZUPŠ, 31/18 
in 54/22 – ZUPŠ-1; ZŠtip-1) in 
pravilniki,
• Zakon o uveljavljanju pra-
vic iz javnih sredstev (Uradni 
list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 

– ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 
14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 
14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 
38/16 – odl. US, 51/16 – odl. 
US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 
77/18, 47/19, 189/20 – ZFRO in 
54/22 – ZUPŠ-1; ZUPJS)
• sprejet Zakon o spodbujanju 
nadarjenih itd.

Eksplicitno naj poudarimo, 
da nobena reforma ne sme 
potekati z razlogom ali ciljem 
varčevanja, temveč ravno 
nasprotno.
 
Za učinkovit sistem štipen-
diranja je potrebno zago-
toviti dodatna in namen-
ska sredstva, saj trenutne 
štipendije ne omogočajo 
kritja življenjskih stroškov 

študentov v celoti, posledično 
ni zagotovljen enak dostop 
do izobraževanja.
 
Trenutno (paradoksalno) 
študenti z opravljanjem zača-
snega in občasnega dela, za 
katerega delodajalci plačujejo 
koncesijsko dajatev v višini 
8,41 % od opravljenega dela, 
letno za proračunski sklad za 
štipendije prispevamo več kot 
20 milijonov evrov. To zados-
tuje za vso zakonsko določeno 
štipendiranje, razen državnih 
štipendij, ki so del sistema so-
cialne varnosti (ZUPJS).

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 v izobraževanje vključi čim večje šte-
vilo mladih, ki sicer zaradi slabih materialnih 
možnosti ne bi imeli te možnosti. Štipendije 
tako prispevajo k dolgoročnemu zmanjše-
vanju revščine in socialne izključenosti, hkrati 
pa omogočajo, da materialne okoliščine ne 
predstavljajo odločilne okoliščine za študente 
in mlade.
 
Tovrstna usmeritev je obenem podlaga razvojne 
politike, s katero dosegamo višjo izobrazbeno 
raven prebivalstva, ki 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 dijakom in študentom 
predstavljajo pomemben vir dohodka (ob 
lastnih prihodkih in prihodkih staršev), ki služi 
namenu izenačevanja izhodiščnih možnosti in 
omogoča nadaljevanje izobraževanja social-
no najšibkejšim. Vendar državne štipendije v 
trenutni višini tega ne zagotavljajo. Povprečna 
višina državne štipendije je v letu 2021 znašala 
komaj 112 evrov (skupno povprečje za dijaške 
in študentske štipendiste), prejemalo pa jo 
je 17.804 od skupno 81.715 študentov (21,8 
% študentov). Povprečni mesečni življenjski 
stroški študenta so po raziskavi Evroštudent VII 
istem obdobju znašali 600 evrov (Hausschildt 
et al., 2021).
 
Kljub postopnemu dvigu višin državnih šti-
pendij za 20 % do leta 2024 zaradi sprejema 
Zakona za urejanje položaja študentov 
(ZUPŠ-1) je treba višino državne štipendije 
dvigniti, saj skupaj z drugimi socialnimi pre-
jemki niti približno ne dosega povprečnih 
življenjskih stroškov študentov.
 

Državne štipendije
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Zoisove štipendije

Glede na različno vlogo in namen državnih 
štipendij in Zoisovih štipendij menimo, da 
se mora nujno omogočiti njuno hkratno 
prejemanje.
 
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.
 

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. Poleg 
tega so namenjene spodbujanju izobraževanja in doseganju višje ravni 
izobrazbe, dvigu odgovornosti štipendistov za svoje izobraževanje, pa 
tudi za izbiro izobraževalnega programa, krajšanju dobe izobraževanja in 
izboljšanju zaposljivosti (Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski 
sklad RS, b. d.).
 
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 prek 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 delovni in 
uspešni.  S tem se morda krajša doba izobraževanja (načelo »palice«), 
vendar je vprašanje, ali 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 nadar-
jenosti, 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 

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: pomoč v 
obliki denarnih sredstev, ki jih oseba prejme 
od humanitarnih organizacij in dobrodelnih 
ustanov, preživnine, finančna pomoč za izo-
braževanje v tujini itd.
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obsegih. Vsakršna rekon-
ceptualizacija mora zajeti to 
izrazito heterogenost nadar-
jenih posameznikov ter hkrati 
izpolnjevati pogoj skladnosti 
s cilji in nameni.
 
Odkrivanje nadarjenih mora 
biti jasno določeno (določa-
nje kriterijev prepoznavanja 
nadarjenih, proces odkrivanja 
nadarjenih učencev, dijakov 
in študentov itd.). Prav tako 
mora biti sistem odkrivanja 
nadarjenih skladen s posa-
mezno obliko spodbujanja 
razvoja nadarjenih.
 
Obstaja konsenz glede tega, 
da aktualen sistem štipendi-
ranja nadarjenih spodbuja 
t. i. »pridnost«, predvsem 
s pogojem visokih ocen. V 
določeni meri so tudi izjemni 
dosežki nadgradnja »pridnosti« 
znotraj institucionaliziranega, 
univerzalnega in formalnega 
sistema izobraževanja. Čeprav 
izjemnost terja določeno mero 
nadarjenosti, ta ni zados-
ten pogoj zanjo. Prav tako 
obstajajo nadarjeni, ki zaradi 
mnogoterih razlogov niso »us-
pešni« v sistemu formalnega 
izobraževanja.
 
Ocenjevanje nadarjenih na 
podlagi ocen, ki jih dosegajo 
dijaki in študenti, ni primerno 
merilo.
 
Trenutni sistem tudi zanemar-
ja, da je skrb za nadarjene 
pomembna za njihov osebni 
razvoj, torej imajo ti na nek 

način posebne potrebe. Sistem 
spodbujanja nadarjenih mora 
upoštevati njihove osebne pot-
rebe, hkrati pa slediti družbeni 
koristi. Potreben je pristop, ki 
je usmerjen k posamezniku. 
Med nadarjene ali talentira-
ne pa moramo šteti tiste z 
dejanskimi visokimi dosežki, 
pa tudi tiste s potencialnimi 
zmožnostmi za take dosežke.
 
Prav tako nadarjenost ne 
govori samo o visoki splošni 
intelektualni sposobnosti, 
ampak tudi o talentih na speci-
fičnih akademskih področjih, v 
umetnosti, ustvarjalnosti in na 
področju vodenja, psihomoto-
rike, 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 
štipendiranje nadarjenih na-
menjeno povečevanju dostop-
nosti socialno šibkejših do višje 
izobrazbe, kar pa sedaj urejajo 
državne štipendije. Kljub temu 
je potrebno odpreti vprašanje 
socialne komponente sistema 
spodbujanja nadarjenosti. 
Čeprav to vlogo primarno op-
ravljajo državne štipendije, pa 
jasno, da je zmožnost spodbu-
janja nadarjenosti odvisna od 
širših družbenih pogojev, npr. 
socialnega statusa družine po-
sameznika. Določeni nadarjeni 
posamezniki imajo vso pot-
rebno podporo (tudi finančno) 
za razvoj svoje nadarjenosti, 

drugi ne. Nekateri nadarjeni ne 
potrebujejo državnih spodbud, 
drugi so od njih odvisni. Pri tem 
pa denarna podpora ni edini 
vir uspešnega spodbujanja 
nadarjenosti, temveč samo 
eden izmed vidikov spodbu-
janja nadarjenosti, morda niti 
ni najpomembnejši.
 
Različne vrste nadarjenosti 
moramo odkrivati na različne 
načine in jih tudi spodbujati 
z različnimi mehanizmi in na 
različnih nivojih.
 
Potrebno je razširiti spekter 
načinov spodbujanja nadar-
jenosti. V tem smislu podpi-
ramo idejo decentralizacije 
in fragmentacije sistema 
spodbujanja nadarjenosti. 
Potrebna je večja sinergija z 
družinskim okoljem, lokalnim 
okoljem, podpornimi institu-
cijami, širšim izobraževalnim 
sistemom in gospodarstvom.
 
Vsekakor pa menimo, da bi 
morali biti pravica do državne 
štipendije in pravica do Zoi-
sove štipendije združljivi, saj 
gre vsebinsko za dve izrazito 
različni vrsti štipendij, vsako s 
svojim specifičnim namenom 
in ciljem. Upravičenec do 
Zoisove štipendije je lahko 
npr. kljub svoji nadarjenosti 
tudi socialno ogrožen, zato 
bi mu morala pripadati tudi 
ta pravica.
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Namen štipendij za deficitarne poklice naj bi bil spodbujanje mladih za 
izobraževanje za tiste poklice, za katere je mogoče na trgu zaznati razkorak 
med trenutnim in potrebnim številom razpoložljivih kadrov ter predvideno 
ponudbo delovnih mest. Po mnenju zakonodajalca pa naj bi šlo tudi za 
poklice, ki so perspektivni glede na usmeritve na področju gospodarskega 
razvoja. Pa vendar se upravičeno sprašujemo, ali to drži.
 
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 spodbu-
jati izobraževanje za poklice z visoko dodano vrednostjo, še posebej na 
tistih področjih, pri katerih na trgu dela 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.).

Kadrovske štipendije

Štipendije za deficitarne poklice

Sistem kadrovskega štipen-
diranja študentom omogoča 
finančno kritje življenjskih stro-
škov med študijem, s tem pa 
pripomore k enakemu dostopu 
do študija. Hkrati omogoča 
hitrejši prehod na trg dela in 
dopušča pridobivanje dodatnih 
izkušenj med študijem. Podjetja 
pa lahko s tem izvajajo svoje 
kadrovsko načrtovanje.
 
Menimo, da sedanji sistem 
podeljevanja in informiranja 
o kadrovskih štipendijah ni 
učinkovit, saj ugotavljamo, da 
vsako leto ostaja večje šte-
vilo nepodeljenih kadrovskih 
štipendij.
 

Država mora poskrbeti za 
izboljšanje podeljevanja, finan-
ciranja in sistemskega nadzora 
nad izvajanjem kadrovskega 
štipendiranja. Študente je pot-
rebno s pravilno štipendijsko 
politiko in večjim številom po-
deljenih štipendij razbremeniti 
opravljanja študentskega dela.
 
Država mora še naprej omo-
gočati štipendiranje prek regi-
onalnih 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). Hkrati naj dr-
žava kadrovsko, finančno in 

programsko okrepi delova-
nje Javnega štipendijskega, 
razvojnega, invalidskega in 
preživninskega sklada ter 
skupaj z različnimi nevladnimi 
organizacijami uskladi način 
informiranja mladih o razpi-
sanih kadrovskih štipendijah.
 
Študentje menimo, da je pot-
rebno po opravljeni analizi 
področno zakonodajo dode-
lati, npr. spremeniti obveznost 
zaposlitve po prvi stopnji, za-
gotoviti plačano enomesečno 
prakso itd.
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Druge vrste štipendij
Štipendije Ad Futura in Erasmus+ dotacije so namenjene izobraževanju v tujini, natančneje 
za pridobitev stopnje izobrazbe v tujini ali za izobraževanje tujih državljanov v Sloveniji.
 
Menimo, da bi se moral študij v tujini omogočiti 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 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, da se štu-
denti vključijo v izobraževalni proces (torej 
obiskujejo predavanja): lahko živijo doma v 
kraju študija ali začasno bivajo v kraju študi-
ja, lahko pa se v kraj študija dnevno vozijo. 
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 (Uradni list RS, št. 6/16 – 
uradno prečiščeno besedilo, 67/19, 94/21, 54/22 
– ZUJPP in 105/22 – ZZNŠPP; ZPCP). Druga 
možnost državnega subvencioniranja stroškov, 
nastalih zaradi oddaljenosti posameznika od 
kraja študija, je subvencioniranje bivanja, trenu-

tno v javnih in zasebnih študentskih domovih 
in pri zasebnikih na trgu.
 
Ključna težava je pomanjkanje kakovostnih 
in dostopnih namestitvenih zmogljivosti za 
študente v javnih študentskih domovih.
 
Druga težava je zastarel in študentom ne 
najbolj prijazen način subvencioniranega 
bivanja, ki je tudi posledica zastarele in 
neprimerne zakonske podlage (pravilnik). 
Kljub določenim spremembam, ki so olajšali 
(digitalizirali) postopek prijave za subven-
cionirano bivanje, ta še vedno ni usklajen z 
drugimi postopki in zakonodajo s področja 
(socialnih) pravic iz statusa študenta. Zato 
potrebujemo nov in ambiciozen Zakon o 
subvencioniranem bivanju študentov, ki bo 
redefiniral trenutni sistem.

Subvencionirano bivanje
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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 sobe iskati pri zasebnikih in 
v času študija plačevati visoke tržne najemnine.
 
Potrebna je izgradnja novih študentskih domov v krajih, kjer primanjkuje 
sob. Trenutno je največ potreb za študente, ki študirajo v Slovenski 
Istri, ter za tiste, ki študirajo v Ljubljani. Različnim potrebam naj se 
prilagodi tudi sistem državnega in študentskega financiranja investicij, 
ki je trenutno kvotni. Glede na to, da smo študenti s sprejetim ZUPŠ-1 
zagotovili dodatna namenska sredstva za izgradnjo študentskih domov, 
pričakujemo, da se to realizira že v bližnji prihodnosti.
 
Študentske domove je potrebno graditi oz. prenoviti v skladu z novimi 
standardi in zahtevami moderne družbe.
 
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 skupinam štu-
dentov (npr. 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 politiko subvencioniranih bivanjskih 
kapacitet. Subvencionirano bivanje je namreč socialna politika, ki (ob 
drugih) zagotavlja dostop do študija. V kolikor so cene najemnin ali stanarin 
previsoke in celo višje od bivanja na trgu, slednja ne služi svojemu namenu.
 
Treba je torej zagotoviti zadostno število postelj in minimalni standard, 
hkrati pa ohraniti (ali vzpostaviti) cenovno ugodno namestitev za štu-
dente – prek zadostnega subvencioniranja in učinkovitega upravljanja.
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Zakonske spremembe
Trenutno je pravna podlaga za 
subvencionirano bivanje zasta-
rel Pravilnik o subvencioniranju 
bivanja študentov (Uradni list 
RS, št. 22/01, 35/06, 75/08, 
97/10, 46/12, 55/13, 38/16, 
13/17, 13/18, 58/20, 56/22 in 
74/22). Zato zahtevamo Zakon 
o subvencioniranem bivanju, 
ki bi obsegal tudi vse izražene 
pomisleke in predloge ŠOS.
 
Predlagamo, da se subven-
cionirano bivanje, ki je del 
procesa izvajanja izobraže-
valne dejavnosti, veže ne-
posredno na status študenta, 
pri čemer ima skladno z ZViS 
študent enkrat v času študija 
tudi pravico do ponavljanja 
letnika ali spremembe študij-
skega programa ali smeri. Do 
dodatnega leta študija imajo 
pravico študenti starši.
 
Trenuten sistem ni logičen 
glede določb o upraviče-
nosti do subvencioniranja 
bivanja.  Ker je število sub-
vencioniranih 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).
 
Torej se mora pri upravičenosti 
in/ali prednostni listi študentov, 
ki se potegujejo za subvenci-
onirano 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 sub-
vencionirano bivanje socialna 
kategorija, ne more biti vezana 
na uspeh, zato ne more biti 
del meril za subvencionira-
no bivanje. Študenti z višjim 
povprečjem ali uspehom na 
maturi niso nujno študenti, ki 
najbolj ali v najkrajšem času 
potrebujejo nastanitev v štu-
dentskem domu.
 
Upoštevati je potrebno vse de-
privilegirane skupine študentov 
z vsemi znanimi specifikami 
(študentske družine, študenti 
s posebnimi potrebami, tuje 
študente, študente s težkim 
socialnim ali zdravstvenim 
položajem itd.). Pri merilih za 
dodeljevanje subvencije naj se 
spremenijo definicije študen-
tov s posebnimi potrebami, 
da bodo poenotene in skla-
dne z drugimi zakoni (ZViS, 
Zakon o višjem in strokovnem 
izobraževanju (Uradni list 
RS, št. 86/04, 100/13 in 54/22 
– ZUPŠ-1; ZVSI), Zakon o or-
ganizaciji infinanciranju vzgoje 
in izobraževanja (Uradni list 
RS, št. 86/04, 100/13 in 54/22 – 
ZUPŠ-1; ZOFVI), ZŠtip-1). Če je 
študent npr. na visokošolskem 
zavodu upravičen do doda-

tnega leta študija, naj se to 
upošteva tudi pri podaljšanju 
subvencije za bivanje.
 
Pri določanju upravičenosti 
do subvencioniranega bivanja 
naj se ne postavlja omejitev, 
npr. cenzusa bruto mesečne-
ga 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 štu-
dentov upošteva pri izbiri 
upravičencev do subvencio-
niranega bivanja oz. vsaj pri 
določanju prednostnih list. 
Dopuščamo tudi možnost, 
da se višina subvencije pri-
lagodi 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.
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Zaradi naraščajočih cen bi-
vanja v študentskih domovih 
predlagamo, da se dvigne 
višina subvencije za bivanje, 
tako v študentskih domovih 
kot tudi pri zasebnikih. Ta 
se je nazadnje dvignila leta 
2017 z 19,50 evra na 21,50 
evra. Ob naraščajočih cenah 
energentov, dela in drugih 
stroškov študentskih domov 
je pričakovati, da bodo celotni 
dvig stroškov nosili študenti 
kot najemniki, zaradi česar je 
potrebno ukrepati.
 
Proces subvencioniranja za 
študente naj se debirokrati-
zira. Pravica do bivanja naj 
se ne obravnava kot tržna 
kategorija, temveč kot social-
ni transfer. Šele ob maksimalni 
(smiselni) širitvi upravičencev 
in maksimalni poenostavitvi 
birokratskih postopkov naj 
se identificirajo potencialne 
sistemske omejitve subvenci-
oniranega bivanja in možnosti 
zlorab, ki se naj poskušajo 
omejiti usmerjeno in parti-
kularno, ne da bi omejitve 
nepotrebno in nesorazmer-
no negativno vplivale na vse 
upravičence. Način, s katerim 
se zaradi potencialne možnosti 
izkoriščanja subvencioniranja 
bivanja zanemarljivega od-
stotka študentov splošno omeji 
ali oteži bivanje večine, je ne-
smiseln. Ne smemo namreč 
pozabiti na pomen in namen 
ureditve subvencioniranega 
bivanja študentov, ki ni zgolj 
v njegovem subvencionira-
nju (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 bi-
vanje socialni korektiv (načelo 
namena subvencioniranja), 
je, da naj bodo obstoječe bi-
vanjske kapacitete predvsem 
javnih zavodov maksimalno 
zapolnjene. Z zakonom naj 
se spodbuja bivanje v štu-
dentskih domovih, s čimer 
se posledično tudi nižajo 
povprečni stroški bivanja. 
Subvencioniranje zasebnih štu-
dentskih 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.
 
Tujim študentom naj se omo-
goči bivanje v študentskih 
domovih. Zakon mora slediti 
smernicam in zavezam RS po 
internacionalizaciji, vendar tre-
nutno subvencionirano bivanje 
onemogoča tako tujim študen-
tom, ki v Sloveniji polnopravno 
študirajo, kot tistim, ki so tu na 
študijski izmenjavi. Lahko se 
primerno omeji število postelj, 
namenjenim študentom na iz-
menjavi (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 Ljublja-
na), se mora vprašanje teh 
študentov urediti celostno in 
sistematično. Predlagamo 
tudi možnost zamrznitve 
subvencioniranega bivanja 
za študente, ki odhajajo na 
študijsko izmenjavo v tujino.
 

Vpis naj se poenostavi na 
način, da odločevalci (npr. pi-
sarne za študentske domove) 
sami pridobijo vse potrebne 
podatke. Podaljševanje sub-
vencioniranega bivanja naj 
bo samodejno.
 
Pisarna za študentske domove 
kot pritožbeni organ (izdaja 
odločbe) zaradi nadzorne 
funkcije in potrebne objek-
tivnosti ne sme biti vodena 
s strani študentskih domov. 
Pisarne za študentske do-
move namreč ugotavljajo, 
ali študenti in študentski 
domovi izpolnjujejo pogoje 
za subvencioniranje bivanja. 
Hkrati izvajajo nadzor nad de-
lovanjem študentskih domov 
in skrbijo za vodenje evidenc.
 
Zaradi želje, da so javni štu-
dentski domovi polni (torej 
tendence k spodbujanju bi-
vanja v domovih), dopuščamo 
možnost, da se ne razpisujejo 
subvencije za zasebnike. 
Ostanejo naj le kot izredna 
možnost reševanja bivanjskih 
težav študentov v regijah, kjer 
ni dovolj razpoložljivih ležišč. 
V teh primerih se lahko razpi-
šejo 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 sub-
vencije naj se dodeljujejo skozi 
celotno leto (odprt razpis), 
kar bi dodatno prispevalo k 
interventnemu značaju teh 
subvencij.
 
Nadzora nad zasebniki trenu-
tno praktično ni, hkrati pod-
pisovanje tripartitnih pogodb 
ne onemogoča zlorab. Zato je 
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nujna vzpostavitev sistema nadzora kakovosti 
študentskega bivanja (obseg, cena in kako-
vost). 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 pre-
sega ponudbo), najemodajalci mnogokrat 
izkoriščajo študente, ki posledično bivajo v 
povsem neprimernih pogojih. Boljše bivanj-
ske pogoje lahko dosežemo samo z jasnimi 
standardi in nadzorom, ki bo na dolgi rok služil 
kot mehanizem za zagotavljanje spoštovanja 
teh standardov.
 
Problematična je tudi ureditev dodatne 
koncesijske dajatve (za investicije v infra-
strukturo), 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 
ter zgodovino razvoja študentskega dela bi 
morala biti poraba sredstev iz dodatne kon-
cesijske dajatve maksimalno namenska. To 

pomeni, da 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.
 
Prihaja celo do paradoksa, da študent, ki 
opravlja študentsko delo (če prihodki pre-
sežejo 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.
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Sistem subvencionirane študentske prehrane, 
s ciljem zagotavljanja toplega in zdravega 
obroka za študente, je bil na pobudo študentov 
realiziran s t. i. subvencionirano študentsko 
prehrano. Ta predstavlja enega izmed meha-
nizmov, ki posredno zagotavljajo zadovoljivo 
zdravstveno stanje med študentkami in študenti 
ter s tem tudi enega izmed nujnih pogojev za 
študij. Sistem subvencionirane študentske pre-
hrane mora zato še naprej slediti osnovnemu 
cilju in študentom v času študija omogočiti 
kakovostno in zdravo prehrano po dostopni 
ceni v vsakem študijskem središču v Sloveniji 
ter v vseh višješolskih središčih.
 
Študentska prehrana predstavlja neodtujljivo 
pravico, zato mora biti zagotovljena vsem 
študentkam in študentom, ne glede na njihov 
(osebni in družinski) socialni položaj.
 
Študentje zagovarjamo, da mora biti višina sub-
vencije 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 (Uradni list RS, št. 114/06, 
59/07 – ZŠtip, 10/08 – ZVarDod, 71/08, 98/09 
– ZIUZGK, 62/10 – ZUPJS, 85/10, 94/10 – ZIU, 
110/11 – ZDIU12, 40/12 – ZUJF, 96/12 – ZPIZ-2, 
59/19, 81/19 – ZSDP-1C in 92/21 – ZSDP-1E; 
ZUTPG), zato kljub predvidenemu dvigu s 1. 1. 
2023 predlagamo dvig višine subvencije tako, 
da bo ta predstavljala vsaj 60 % maksimalne 
vrednosti obroka.
 
ŠOS prek svojih entitet že vrsto let izvaja sis-
tem subvencionirane študentske prehrane in 
si prizadeva za transparenten sistem, ki bo 
vsem študentom dnevno zagotavljal kako-
vosten, zdrav in topel obrok. V ta namen je 
potrebno omejiti nezdravo in hitro prehrano, 

pri čemer pa je potrebno skupaj z Nacionalnim 
inštiturom za javno zdravje in Ministrstvom 
za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti prenoviti in dopolniti standarde 
zdravega prehranjevanja v okviru javnega 
razpisa za izbiro ponudnikov subvencionirane 
študentske prehrane.
 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 
ter Komisije za prehrano na posameznih en-
titetah morajo okrepiti raven inšpekcijskega 
nadzora nad izvajanjem subvencionirane 
študentske prehrane ter s tem preprečiti zlo-
rabe, 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 tudi na strani ponudnika 
na tak način, da lahko Komisije za prehrano 
na posameznih entitetah delujejo nemoteno 
oziroma v skladu z vsemi akti, vezanimi na 
nadzor subvencionirane študentske prehrane.
 
Ker se je v času epidemije kot zelo velika 
slabost pokazala dostopnost, predlagamo, 
da lahko v primeru razglašene epidemije ali 
druge višje sile ponudniki, ki niso bili izbrani v 
tekočem javnem razpisu, nudijo subvencioni-
rano študentsko prehrano v krajih, kjer se ne 
izvaja subvencionirana študentska prehrana. 
Ti sklenejo aneks k pogodbi z že izbranim 
ponudnikom v imenu že izbranega ponudnika 
za svoj račun, upoštevaje Pravilnika o sub-
vencioniranju študentske prehrane in meril 
ter kriterijev iz zadnjega javnega razpisa za 
izbor ponudnikov subvencionirane študentske 
prehrane.

Subvencionirana prehrana
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Velik del študentov je takšnih, 
ki se dnevno vozijo v kraj 
študija. Država mora za take 
posameznike, ki živijo izven 
kraja študija, zagotoviti sub-
vencionirane prevoze na način, 
ki zagotavlja enak dostop do 
študija.
 
Prevozi so sistemsko urejeni z 
Zakonom o prevozih v cestnem 
prometu (ZPCP). Pravico lahko 
uveljavljajo dijaki, študentje 
in udeleženci izobraževanja 
odraslih, ki bivajo najmanj 2 
km od izobraževalne ustanove, 
vozovnica pa je po enotni ceni 
veljavna za celotno območje 
Republike Slovenije. Kljub temu, 
da je s spremembo zakonoda-
je v letu 2021 cena vozovnice 
poenotena po dostopni ceni, 
je nekoliko nelogična v delu, 
ki ne upošteva socialnega po-

ložaja študentov. Pravica do 
subvencioniranega prevoza 
je tako univerzalna, saj je na 
voljo vsem študentom pod 
enakimi pogoji, hkrati vsem 
zagotavlja enak dostop do 
koriščenja pravice (na voljo 
je dovolj subvencij). Ob tem 
pa so v sistem integriranega 
javnega potniškega prometa 
vključeni le izvajalci medkra-
jevnih prevozov, ne pa v polni 
meri tudi izvajalci mestnega 
potniškega prometa, za kate-
rega morajo dijaki in študenti 
dodatno doplačati.
 
Želimo, da se način in obseg 
subvencioniranja prevozov 
ohrani, hkrati pa, da se 
nadaljuje trend poenotenja 
prevozov in vanj vključi čim 
več mestnih prevozov.
 

Trenutna ureditev, po kateri 
so do enotne subvencionirane 
vozovnice za celotno državo 
upravičeni vsi dijaki in študenti, 
izpušča tiste dijake in študente, 
katerih stalno prebivališče je 
manj kot 2 km oddaljeno od 
naslova študija. Ta ureditev 
je bila smiselna pred uvedbo 
enotne vozovnice, sedaj pa 
za te dijake in študente ne-
logično omejuje pridobitev 
subvencionirane vozovnice, 
kar bi bilo potrebno spre-
meniti.
 
Dobro bi bilo razmisliti tudi o 
uvedbi brezplačne vozovnice 
za socialno ogrožene dijake 
in študente.

Subvencionirani prevozi
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Študenti so tudi z vidika zdravja občutljiva populacija, saj so na začetku svoje samostojne 
življenjske in poklicne poti izpostavljeni povečanim tveganjem za svoje zdravje in zdravstve-
nim 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.

Zdravstvo 

Študentje torej menimo, da je 
potrebno zdravstveno varstvo 
študentkam in študentom 
zagotoviti v celotnem času 
študija, kar pomeni, da je 
potrebno vezati pravico do 
zdravstvenega zavarovanja 
na status študenta in ne na 
starost.
 
Tuji študenti in tuje študentke, 
ki prihajajo študirat v Slo-
venijo, morajo za obvezno 
zdravstveno zavarovanje 
plačevati dvanajstino pov-
prečne bruto slovenske plače, 
petina študentov pa je iz držav, 
ki niso članice Evropske unije 
(EU). Gostujočim študentom 
je potrebno v okviru nove 
podlage zdravstvenega za-
varovanja priznati vse pravice 
zdravstvenega zavarovanja, za 
ostala doplačila pa je potrebno 
določiti vzdržne cene.

Zdravstveno zavarovanje

Urejanje zdravstvenega 
varstva predstavlja za študente 
pomemben segment social-
ne varnosti. Novela Zakona 
o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju 
(Uradni list RS, št. 72/06 – 
uradno prečiščeno besedilo, 
114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 
62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – 
ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 
99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZS-
VarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 
95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 
61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 
36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 
159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 
43/22, 100/22 – ZNUZSZS in 
141/22 – ZNUNBZ; ZZVZZ) 
iz leta 2008 je pomembno 
posegla v pravice študentov, 
saj je določila, da se študen-
tom omogoči pravica do 
brezplačnega zdravstvenega 
zavarovanja (prek družinskega 
člana) zgolj do 26. leta starosti. 
S sprejetim ZUPŠ pa je bil leta 

2017 sprejet sklep, da so štu-
dentje zdravstveno zavarovani 
do konca študijskega leta, v 
katerem so dopolnili 26 let.
 
Menimo, da je omejevanje 
zdravstvenega zavarovanja 
s starostjo v tem primeru dis-
kriminatorno. Zakonodajalec 
je z Zakonom o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem za-
varovanju (ZVZZ) namreč 
uzakonil neenako obravnavo 
študentov glede na njihovo 
starost. Nekateri študijski 
programi trajajo dlje, »kaz-
nuje« pa se tudi osebe, ki so 
začele študirati kasneje in pri 
tem redno opravljale študijske 
obveznosti. Status študenta je 
po ZViS enoten za vse posa-
meznike s statusom, neodvisno 
od starosti in načina študija. 
Zakonodajo je potrebno vrniti 
v prvotno obliko in zagotoviti 
enakopravno obravnavo vseh 
oseb s statusom študenta.
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Na področju zdravstvene oskrbe študentov 
se že dlje 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 kljub temu 
zagotovili). To težavo v Ljubljani delno rešuje 
Zdravstveni dom za študente (ZDŠ), potrebna 
pa bi bila sistemska sprememba.
 
Študentom je torej treba zagotoviti poseben 
status v okviru zdravljenja na osnovni ravni 
zdravstvene dejavnosti na podlagi začasne 
in specifične življenjske okoliščine (študija v 
drugem kraju), npr. z zagotovitvijo začasne-
ga, nadomestnega ali dodatnega osebnega 
zdravnika.
 
Do takrat pa je treba tudi v drugih univer-
zitetnih središčih vzpostaviti zdravstvene 
domove za študente.
 
Z zadnjo novelo ZVIS-L se je poseglo v del 
zakona, ki je določal preventivne sistematske 
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 na zahtevo ŠOS dodan, ker smo 
želeli 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 pos-
ledica tega, da fakultete teh pregledov niso 
več zahtevale (kot obveznost). Brezplačen 
preventivni sistematski zdravstveni pregled 
je po zdravstveni zakonodaji res pravica (in 
ne dolžnost) študentov, vendar bi želeli, da 
ga opravijo vse študentke in 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 študentk 
in študentov je torej treba (v visokošolski 
zakonodaji) opredeliti kot obvezne. Prav tako 
je treba vzpostaviti način sistematičnega 
analiziranja in spremljanja zdravstvenega 
stanja študentov.

Zdravstveno varstvo

svetovalnice, Študentska orga-
nizacija Univerze v Mariboru 
pa prek Psihološke sveto-
valnice. Kritična infrastruk-
tura za podporo duševnega 
zdravja študentov je bistveno 
podhranjena in mnogi, ki bi 
potrebovali pomoč, nanjo 
čakajo bistveno predolgo. Še 
posebej so na udaru študenti, 
ki izhajajo iz socialno šibkejših 
okolij, pri katerih se čakalna 
doba za obravnavo študentov 
v okviru zdravstvenega varstva 
še bistveno podaljša.
 

Duševno zdravje in dostop do kakovostnih virov zdravljenja

Epidemija bolezni Covid-19 in 
ukrepi za njeno omejevanje 
(zmanjšanje socialnih stikov 
in študij na daljavo) so razkrili 
izjemno slabo psihološko 
stanje slovenskih študentk in 
študentov. Izsledki raziskave, 
ki jih je opravil Nacionalni in-
štitut za javno zdravje (NIJZ), 
kažejo, da se pri mladih med 
18. in 29. letom duševno zdravje 
drastično poslabšuje. Kar do 25 
% mladih v tej starostni skupini 
namreč kaže tveganje za pojav 
depresivne motnje (Gabrovec 

et al., 2022). S tem so mladi 
psihološko najbolj ogrožena 
starostna skupina prebivalcev 
RS.
 
Študentske organizacije ves 
čas izvajajo podporo študent-
kam in študentom, ki se znaj-
dejo v duševni stiski, tudi same 
pa poročajo o velikem porastu 
študentk in študentov, ki pri 
njih iščejo pomoč. Študentska 
organizacija Univerze v Lju-
bljani psihološko svetovanje 
omogoča v okviru Študentske 
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Velika večina študentov si socialni položaj izboljšuje (ali zagotavlja mož-
nost študija) z opravljanjem študentskega dela. Z noveliranjem Zakona za 
uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 95/14; 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 Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
(ZZZS) iz leta 2022 so samo v letu 2021 s tega naslova v zdravstveno 
blagajno dijaki in študenti prispevali več kot 17 milijonov evrov. 
 
Študenti želimo z naslova plačevanja zdravstvenih prispevkov od štu-
dentskega dela tudi dodatne pravice, kot jih imamo npr. pri pokojninskem 
zavarovanju (pokojninska doba). Menimo, da bi bila nujna vzpostavitev 
zdravstvenih domov za študente v študijskih središčih v Mariboru in v 
Slovenski Istri ter krepitev programov psihosocialnih pomoči za študente 
prvi korak v to smer.
 
Študenti želimo biti prepoznani kot enakopraven deležnik na področju 
zdravstva. Želimo sodelovati pri vseh zakonskih posegih, ki se dotikajo 
zdravja študentov in zdravstvenega sistema. Zahtevamo članstvo v de-
lovnih skupinah, v skupščini ZZZS in članstvo v svetu zavoda ZDŠ (kot 
smo ga že imeli).

Vključitev študentov in druge pravice

Opisano se lahko uspešno 
rešuje le s pomočjo okreplje-
nih programov psihosocialne 
pomoči študentkam in štu-
dentom, naj bo to prek javnih 
zdravstvenih ustanov (kot 
je ZDŠ), podpornih služb na 
visokošolskih zavodih ali pa 

projektov študentskih orga-
nizacij. Opisana problematika 
se lahko rešuje na način, da 
omogoči oz. se zavzema za 
širitev medicinskih kadrov na 
področju duševnega zdravja 
in olajša dostop do kakovo-
stnih virov zdravljenja. Vzpo-

redno s tem je pomembno, da 
se problematika duševnega 
zdravja destigmatizira in da 
se osebe z duševnimi težavami 
(tudi tekom študijskega proce-
sa) počutijo varno in sprejeto.
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Študentsko delo v Sloveniji opravlja predvsem 
dve funkciji: socialno in zaposlovalsko oz. ka-
drovsko.
 
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 vi-
soki povprečni mesečni stroški študenta (po 
podatkih raziskave Evroštudent VII okoli 600 
evrov mesečno) sta razlog za nujnost oh-
ranitve 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, is-
kanih 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 Letnega poročila 2016 Zavoda 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (2017) 
moč razbrati, da se študentskega dela poslužuje 
kar okoli 60 % vseh dijakov in študentov, ki v 
povprečju opravijo za 2 meseca in 25 dni štu-
dentskega dela na leto, kar je več, kot zahteva 
večina izobraževalnih programov.
 
Študentsko delo je pravno definirano kot ob-
časno 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 (Uradni 
list RS, št. 79/06, 68/17 in 46/19; ZPSI-1), Zakon 
o gimnazijah (Uradni list RS, št. 1/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 68/17, 6/18 – ZIO-1 
in 46/19; ZGim), ZVSI, ZViS). Gre za posebno 
skupino državljanov, katerih primarna aktivnost 

je izobraževanje, kar pomeni, da je v tem 
primeru delo sekundarna aktivnost, ki se jo 
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 ima lahko študentsko delo vse elemente 
delovnega razmerja, kot ga določa Zakon o 
delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 
78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 
52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 
203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 
– odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1; ZDR-1).
 
Ker študentsko delo nekaterim mladim omo-
goča izobraževanje, drugim izboljšuje socialni 
položaj, tretjim pa predstavlja vstopnico za trg 
dela, je nujno, da se ohrani v takšni obliki, kot 
je. Študentsko delo mora biti fleksibilno ter 
cenovno konkurenčno ostalim oblikam dela.
 
Ob tem je potrebno tudi zakonodajno priznati, 
da ima lahko študentsko delo vse elemente 
delovnega razmerja, kot to velja za začasno 
in občasno delo upokojencev. Študentsko 

Študentsko delo
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Zakonsko je treba urediti področje ter status študentskih družin ter študentk in študentov 
s posebnimi potrebami ter pričeti z reševanjem njihove problematike. ŠOS je v preteklem 
obdobju z ZUPŠ in ZUPŠ-1 v visokošolsko zakonodajo vnesel ustrezne definicije, še vedno (od 
leta 2017) pa čakamo na sprejem pravilnika, ki bi podeljene pravice operacionaliziral v praksi.

Pravice študentov s posebnimi potrebami
in posebnim statusom

delo je namreč že omejeno z natančno defi-
niranim krogom upravičencev, ki se v zadnjih 
letih dodatno oža.
 
Prav tako bi na tem mestu bilo smiselno, da 
bi se za čas opravljanja študentskega dela 
pridobila tudi delovna in ne le pokojninska 
doba. V tem smislu korak naprej predstavlja 
sprememba ZDR-1 s sprejetjem ZUPŠ, pri 
čemer je potrebno to najprej prepoznati v 
okviru sklepanja kolektivnih pogodb na ravni 
posameznih dejavnosti.
 

Ob tem pa izpostavljamo obstoj evidence 
študentskega dela, ki omogoča večji nadzor 
nad opravljanjem študentskega dela ter na 
drugi strani dijakom in študentom omogoča 
pridobitev verodostojne listine o opravljenem 
delu in pridobljenih kompetencah. Ob tem 
je potrebno izpostaviti pomen vzpostavitve 
celovitega orodja vseživljenjske karierne 
orientacije, ki bi posamezniku omogočilo 
zbiranje vseh pridobljenih znanj in izkušenj 
(pridobljenih z izobraževanjem ali delom) na 
enem mestu ter iskanje relevantnih izobraže-
vanj in del, s katerimi bi si posamezniki kariero 
še nadgrajevali.
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Študenti s posebnimi potrebami

V sedanji ureditvi študentske 
družine nimajo enotno urejenih 
pravic. Država pogosto pou-
darja, da je potrebno zvišati 
nataliteto, po drugi strani pa 
jo z nezadostno podporo, ki 
jo namenja študentskim dru-
žinam, zavira. V ta namen je 
treba zagotoviti enakopravno 
obravnavanje vseh študentskih 
družin in njihovih pravic.
 
Starši študenti se spopadajo 
s problemom vključitve svojih 
otrok v sistem vrtcev, saj ve-
čina staršev študentov nima 
urejenega stalnega bivališča 
v kraju študija. Zaradi tega 
so starši študenti še dodatno 
obremenjeni, obenem pa dis-
kriminirani 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 mo-
rala upoštevati.
 
Zaradi problematike štu-
dentskih družin, ki se dotika 
širokega zakonodajnega 
področja (najemna razmerja, 
študentska prehrana, štipendi-
je, denarna socialna pomoč), 
si prizadevamo za poenotenje 
pojma »študentske družine« in 
pravic, izhajajočih iz tega na-
slova, v vseh zakonih, zakonikih 
in pravilnikih. Trenutno je npr. 
do dodatnega leta prejemanja 
štipendije zaradi starševstva 
upravičen le eden od staršev, 
četudi sta oba štipendista.
 

Uveljaviti je potrebno termin 
študent starš oziroma študent 
z otrokom. Poenotenje termi-
na naj se uveljavi na nacionalni 
ravni, kjer naj se sistematično 
in koherentno določijo tudi vse 
njihove pravice.
 
Prvi korak je bil narejen na 
pobudo ŠOS, s sprejetjem 
ZUPŠ, ki je v ZViS dodal člen, 
ki določa, da so študenti s 
posebnim statusom tudi 
študenti, ki v času študija 
postanejo starši.

Študentske družine

Študenti s posebnimi potrebami potrebujejo 
prilagojen način študija. Tudi zanje je treba 
zagotoviti enakopravno obravnavanje in omo-
gočanje koriščenja vseh zakonsko določenih 
pravic, ki pa trenutno še vedno niso enotno 
urejene.
 
Na ravni visokošolskih zavodov je treba določiti 
in opredeliti minimalne pravice in dolžnosti, 
ki jih imajo študenti s posebnimi potrebami. 
Z njimi moramo seznaniti tudi visokošolske 
učitelje. Med visokošolskimi učitelji naj se 
spodbuja pomen interakcije med študenti in 
študenti s posebnimi potrebami.
 
Zaradi neenotnega obravnavanja je potrebno 
urediti in poenotiti postopek pridobitve sta-
tusa študenta s posebnimi potrebami (tudi 
npr. seznam zahtevanih dokazil, ki jih mora 
priložiti študent, ki želi pridobiti status študenta s 
posebnimi potrebami). Na univerzah je različno 

urejeno vprašanje trajanje statusa, zato je 
potrebno enotno urediti začasnost oziroma 
stalnost pridobljenega statusa.
 
Študenti s posebnimi potrebami potrebuje-
jo 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 sle-
diti predavanjem in izvajati praktičnih vaj. V 
ta namen je potrebno zagotoviti pomoč in 
omogočiti študentom s posebnimi potrebami  
brezhibno opravljanje študijskih obveznosti, 
pri čemer se ne bodo zniževali standardi 
pridobljenega znanja. Študenti s posebnimi 
potrebami  potrebujejo prilagoditve na pre-
davanjih, 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 
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študentov, prav tako je potrebno zagotoviti 
ustrezne finančne vire.
 
Vsaka fakulteta bi morala zagotoviti usposo-
bljeno osebo za delo s študenti s posebnimi 
potrebami, pri čemer je to lahko študent tutor 
ali zaposlena oseba. Poskrbeti je potrebno za 
praktično usposabljanje takšnih študentov, 
ki so že dokončali študij. Pri njih se pojavljajo 
težave pri iskanju prve zaposlitve, saj nimajo 
delovnih izkušenj.
 
Študentom s posebnimi potrebami še vedno 
ni omogočen prilagojen dostop do fakultet, 
prav tako pa večinoma niso urejene prostorske 
razmere, ki bi omogočale gibanje vsem kate-
gorijam študentov s posebnimi potrebami. V 
veliki meri so fakultete povsem nedostopne za 
slepe in slabovidne ter ostale kategorije štu-
dentov. V ta namen je treba zagotoviti enako 
dostopnost študentom s posebnimi potrebami 
do vseh fakultet in ostalih izobraževalnih ter 
raziskovalnih institucij.
 
Zaradi vse večjega števila oseb s posebnimi 
potrebami, ki nadaljujejo šolanje, se soočamo 
s pomanjkanjem prilagojenih sob. Za takšne 
študente je treba zagotoviti primerno število 
in opremljenost sob v študentskih domovih. 
Poleg tega je ključno tudi zagotavljanje doda-
tnih sredstev za zaposlene asistente, ki nudijo 
pomoč študentom 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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INTERNACIONALIZACIJA IN MEDNARODNO SODELOVANJE

Študijska mobilnost je po-
membna z vidika osebnostne 
rasti študenta, saj mu omo-
goča spoznavanje tujega 
okolja, v katerem spoznava 
akademske, socialne in kultur-
ne razlike, pozitivne vidike pa 
skuša ob povratku implemen-
tirati 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 pro-
grame in jim ustvarja dodano 
vrednost. Strategija internaci-
onalizacije visokega šolstva, 
ki jo pričakujemo, mora zato 
biti v skladu z zgoraj predsta-
vljenim.
 
Študentke in študenti, ki so se 
tekom študija odločili za med-
narodne izmenjave, so zanimivi 
za domače in tuje delodajalce, 
saj so si tekom študija pridobili 
neprecenljive izkušnje, ki so 
ob današnjem trendu globali-
zacije pomembne in jih lahko 
uporabijo tudi v delovnem 
okolju. 
 
Mobilno akademsko osebje 
spodbuja razvoj akademskega 
dela z vzpostavljanjem novih 
stikov, mreženjem in med-
narodnim sodelovanjem ter 
spodbuja razvoj kakovostnega 
visokega šolstva in raziskova-
nja. Mobilnost ob ustvarjanju 
odprte atmosfere krepi zau-
panje med izobraževalnimi 
institucijami, kar je predpogoj 

za medsebojno priznavanje 
izobraževanja. 
 
Internacionalizacija v akadem-
skem prostoru se združuje z 
načeli Leuvenskega komunike-
ja v okviru ministrske konferen-
ce bolonjskega procesa, ki se 
zavzema za porast mobilnosti 
v evropskem prostoru. Eden 
izmed ciljev komunikeja je kre-
pitev mobilnosti na način, da bi 
študenti, ki bodo diplomirali v 
državah evropskega visokošol-
skega prostora, del študija ali 
usposabljanja opravili v tujini. 
Za doseganje takšnih ciljev je 
potrebno bolj uravnotežiti pre-
tok prihajajočih in odhajajočih 
študentov znotraj celotnega 
evropskega visokošolskega 
prostora, zato si na ŠOS pri-
zadevamo za pospeševanje 
in spodbujanje mobilnosti. Za 
bolj uravnotežen pretok štu-
dentov je potrebno odpraviti 
administrativne težave, ki se 
lahko pojavijo ob sklepanju 
pogodb o izmenjavah, štipen-
dijskih pogodb ali študijskih 
sporazumih, ob tem pa je 
potrebno študentom zago-
toviti tudi ustrezno pravno 
pomoč pri omenjenih težavah 
in možnost razreševanja raz-
ličnih zapletov pri priznavanju 
opravljenih obveznosti.
 
V tujini opravljene obveznosti 
je potrebno priznati skladno s 
principi Konvencije o priznava-
nju visokošolskih kvalifikacij v 
evropski regiji. To je mogoče 
doseči z vzpostavitvijo sistema 

za priznavanje diplom ustrez-
nih višješolskih in visokošolskih 
institucij vseh držav članic EU 
in drugih držav, s primerljivo 
kakovostjo študija. Mednaro-
dno izobraževanje mora biti 
primerno regulirano, njegova 
kakovost pa skladna z naci-
onalno veljavnimi standardi. 
Urediti je potrebno fleksibilne 
študijske poti in aktivne poli-
tike informiranja za popolno 
priznavanje študijskih dosež-
kov, za študijsko podporo in 
popolno prenosljivost štipendij 
in posojil.
 
Prav tako je potrebno vsem 
študentom omogočiti enake 
možnosti pristopanja k 
študentski izmenjavi; vsem 
študentom bi moralo biti 
omogočeno, da se na izme-
njavo pri izobraževalni usta-
novi gostiteljici s primerljivim 
študijskim programom tudi 
odpravijo. V naslednjih letih je 
nujno preučiti razmerje med 
deležem študentov, ki so na 
študijsko izmenjavo sprejeti, 
ter deležem tistih, ki uspešno 
podpišejo Študijski sporazum 
ter se na izmenjavo tudi od-
pravijo, pa tudi analizirati 
razloge za odstopanja. Še 
naprej je nujno zavzemanje 
za to, da so študentkam in 
študentom omogočeni enaki 
ter čim bolj objektivni pogoji 
pristopanja k študijski izme-
njavi. Visokošolski zavodi bi 
morali posebno pozornost 
nameniti večji fleksibilnosti 
pri naboru možnih predmetov 

Mednarodne izmenjave in pospeševanje mobilnosti
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na izmenjavah ter sprotnemu 
spremljanju opravljanja obve-
znosti na izmenjavi, s ciljem 
odprave ovir za celovito pri-
znanje študijskega obdobja 
in pridobljenih kreditnih točk 
(ECTS) v času mobilnosti.
 
Za doseganje načel Leuven-
skega komunikeja je potrebno 
oblikovati in izvajati skupne 
študijske programe, ki bodo 
usmerjeni k razvijanju novih 
znanj. Ob tem je potrebno 
pozornost nameniti social-
nim dimenzijam v visokem 
šolstvu na skupnih študijskih 
programih in na njihovi javni 
veljavi, hkrati pa je potrebno 
poskrbeti za socialno razse-
žnost mobilnosti in omogoča-
nje ter spodbujanje študija v 
tujini za študente s šibkejšim 
socialno-ekonomskim ozad-
jem. Ključno je spodbujanje 
visokošolskih institucij pri 
promociji medkulturnega 
razumevanja, kritičnega razmi-
šljanja, političnega in verskega 
razumevanja, enakosti spolov 
ter ostalih demokratičnih vre-
dnot, da bi tudi te pripomogle 
k soustvarjanju evropskega 
visokošolskega prostora.
 
Za pospeševanje mobilnosti 
moramo vzpostaviti boljše 
pogoje za dodiplomski in 
podiplomski študij gostujo-
čih študentov. V ta namen 
je potrebno razpisati dovolj 
primernih štipendij za študij v 
Sloveniji, hkrati pa zagotoviti 
tudi ostale pravice, ki pripa-
dajo študentom. Posebna 
skrb mora biti namenjena 
tudi okrepljenemu informiranju 
in privabljanju Slovencev v 
zamejstvu in po svetu za 
študij v Sloveniji, za kar se 

bi morala, poleg štipendij, 
zagotavljati ločena prosta 
vpisna mesta. S tem Slovenija 
prispeva k skrbi za ohranjanje 
in razvoj slovenskega jezika in 
kulture, za ohranitev kulturne 
dediščine in narodne identitete 
med Slovenci v zamejstvu in 
po svetu. Iz nacionalnega pro-
računa je potrebno zagotoviti 
dodatna finančna sredstva 
za mobilnost socialno šibkej-
ših študentov. Iz tega izhaja 
enakopravna obravnava tako 
gostujočih kot domačih štu-
dentov (študenti EU in držav 
podpisnic bilateralne pogodbe 
ne plačujejo šolnine v Slove-
niji), predvsem na področju 
priznavanja opravljenih obve-
znosti in zagotavljanja kako-
vostne izmenjave. Pomemben 
segment mobilnosti je tudi 
zdravstveno zavarovanje štu-
dentov, ki je skupno celotnemu 
evropskemu prostoru. Menimo, 
da moramo biti študenti v 
času mobilnosti tudi primer-
no zdravstveno zavarovani, 
pri čemer ne smemo nositi 
dodatnih finančnih bremen 
za obvezno zavarovanje v 
državi gostiteljici, če smo 
polno zavarovani v matični 
državi.
 
V času pandemije Covid-19 se 
je oblikovala praksa opravlja-
nja študijske izmenjave na 
daljavo. Spremljanje pre-
davanj prek spleta ne sme 
nadomestiti izmenjave v 
živo, lahko pa jo dopolnjuje. 
Namen projektov mobilnosti 
je študentom omogočiti stik z 
drugimi državami in družbami. 
Čeprav je ta lahko v določenih 
okoliščinah omejen, je za us-
pešno in upravičeno mobilnost 
nujen.
 

Pomembno je primerno finan-
cirati in usposabljati medna-
rodne pisarne visokošolskih 
institucij (tako na ravni univerz 
kot tudi na ravni posameznih 
fakultet) ter nadgraditi delova-
nje študentskih mednarodnih 
pisarn in tako študentom za-
gotoviti primerno integracijo v 
študijski in obštudijski proces 
na gostujoči visokošolski in-
stituciji.
 
Organizirati ter financirati je 
treba poenotene jezikovne 
tečaje slovenskega jezika 
za gostujoče študente in 
visokošolske sodelavce v 
Sloveniji, tako na izmenja-
vah kot tudi daljšem študiju. 
Krepiti se mora akademska in 
kulturna internacionalizacija 
evropskega visokega šolstva.
 
V Sloveniji je na področju 
mobilnosti treba poskrbeti 
za večjo promocijo študija v 
Sloveniji v nacionalni strategiji 
mobilnosti, ki bo pripomogla 
k večji privlačnosti sloven-
skega visokošolskega pros-
tora, torej prek Centra RS 
za mobilnost in evropske 
programe izobraževanja in 
usposabljanja (CMEPIUS) ter 
Zavoda za razvoj mobilnosti 
mladih. V okviru CMEPIUS s 
tem namenom deluje delovna 
skupina »Study in Slovenia«, a 
je potrebno tudi v prihodnje 
skrbeti za še večjo prepoznav-
nost našega visokošolskega 
prostora.
 
Profil novo vpisanih na terci-
arno izobraževanje v Slove-
niji kaže, da je bil delež tujih 
študentov, ki so se leta 2015 
vpisali na študij le 3 %, kar je 
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bilo daleč pod povprečjem Organizacije za 
gospodarsko sodelovanje in razvoj, kjer je 
tujih študentov med prvič vpisanimi 11 %, v 
EU leta 2022 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 študijskem letu 2020/21 je v slovenskem 
visokošolskem okolju po podatkih Ministrstva 
za izobraževanje, znanost in šport študiralo 
7681 tujih študentov; 2154 iz držav EU, 5527 
pa iz držav nečlanic EU. To znaša 15,5 % vseh 
študentov, kar kaže na postopno rast (Sever, 
2022).
 
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 viso-
košolskega izobraževanja. Zato je Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) v 
preteklosti že pripravilo spremembe, s kate-
rimi 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 zaintere-
sirane javnosti.
 
Podpiramo možnost vzporedne izvedbe 
programa v slovenskem in v tujem jeziku. 
Prav tako dopuščamo 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 še 
naprej zagotavljati koriščenje pravic, pri-
dobljenih 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 matičnih državah soočajo s šibkim so-
cialno-ekonomskim položajem ali nepopolno 
štipendijsko politiko.
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Student ID
Za lažji prenos pravic študentov znotraj EU je nujno na nacionalni ravni normativno urediti 
podlage, da bo študentska izkaznica v čim večji meri pripravljena za hitro in enostavno 
implementacijo evropske študentske izkaznice. Taka študentska izkaznica mora biti digi-
talna ter pokrivati vsa področja pravic, ki izhajajo iz statusa študenta. Le na ta način se 
bodo slovenski študentje in študentke lahko vključevali v sistem Student ID, ki ga s svojimi 
prizadevanji razvija in spodbuja tudi Evropska študentska organizacija.

Evropska študentska orga-
nizacija je krovna študent-
ska organizacija v Evropi, 
ki zastopa interese več kot 
20 milijonov študentk in štu-
dentov iz 40 držav. ŠOS se 
kot članica ESU 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 po na-
čelu avtonomnosti v skladu z 
demokratičnimi načeli. Tako na 

ESU kot tudi na ŠOS skrbimo 
za zastopanje izobraževalnih, 
socialnih, ekonomskih in kul-
turnih interesov vseh študentk 
in študentov na evropski ravni 
v vseh pomembnih nadnacio-
nalnih organih odločanja (EU, 
Svet Evrope ipd.).
 
Znotraj ESU se nacionalni 
predstavniki študentov posve-
čamo razvoju evropskih in na-
cionalnih politik na področju 
visokošolskega izobraževanja 
in socialnih pravic študentov. 
Menimo, da je potrebno dia-

loge okrepiti in povečati skrb 
za domače in tuje študente. 
Ob tem je pomembno skrbeti 
tudi za dobro promocijo ŠOS 
znotraj ESU in stremeti k čim 
večji vključenosti v vse proce-
se organizacije. V delovanju 
znotraj zveze bomo nadaljevali 
s sodelovanjem znotraj zdru-
ženja South Eastern Initiative 
(SEI), kjer se združujemo z 
organizacijami iz držav s 
podobnimi interesi.

Vključevanje ŠOS v Evropsko študentsko organizacijo (ESU)

ŠOS bo spremljal razvoj pojava bega možganov na nacionalnem in evropskem nivoju ter se 
vključeval v razprave o begu možganov in uravnoteženi mobilnosti. Predvsem je pomembno, 
da se ŠOS kot organizacija zaveda negativnih učinkov bega možganov ter se zavzema 
za blaženje tovrstnih učinkov. Cilj je, da se kljub podpiranju mobilnosti stremi k zadržanju 
izobraženih in usposobljenih kadrov v Sloveniji, s čimer se zagotovi trajnostna in dolgoročna 
ekonomska stabilnost ter izboljšana znanstveno-raziskovalna dejavnost.

Zmanjševanje negativnih posledic bega možganov
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OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI

Športne aktivnosti je pot-
rebno dodatno spodbujati in 
financirati, saj je športna de-
javnost študentov pomembna 
sestavina študentskega živ-
ljenja. Je dopolnilo intelektu-
alnemu delu in pripomore k 
polnejši uresničitvi človeka, 
bogastvu njegovega teles-
nega in duševnega zdravja 
ter integriteti osebnosti.
           
V Nacionalnem programu 
športa RS 2014–2023 (Uradni 
list RS, št. 26/14; ReNPŠ14-23) 
se športu zaradi pozitivnega 
vpliva na razvoj mladega 
človeka – in s tem tesno pove-
zanega oblikovanja zdravega 
življenjskega sloga ter prido-
bivanja 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 ministr-
stev, povezanih s študentskim 

športom, in temu zagotoviti 
primerno vlogo v študijskem 
procesu.
 
Stremeti moramo k cilju, da bi 
se večinski delež študentske 
populacije, najmanj pa 50 %, 
športno udejstvoval. Dose-
ganje tega mora biti ciljno 
usmerjeno – pri promociji 
športa mora sodelovati čim 
več univerzitetnih športnih 
zvez, študentske organizacije, 
zavodi za šport ter MIZŠ.
 
V sklopu študijskega procesa 
se mora zagotoviti večja izbir-
nost in dostopnost športnih 
izbirnih vsebin. Prav tako je 
treba na posameznih univer-
zah celostno in dolgoročno 
urediti področje športa. Uni-
verza mora narediti dolgoročni 
načrt razvoja športa, določiti 
smernice, cilje ter strategijo 
za dosego zastavljenih ci-
ljev. Razvoj športa se mora 
nadaljevati s povezovanjem 
izvajalcev študentskega športa 
(univerzitetnih športnih zvez) in 
lokalnih skupnosti ter zavodov 
za šport.
 

Pristojna ministrstva morajo 
poskrbeti za zadovoljiv obseg 
vadbenih kapacitet na univer-
zah, pa tudi omogočiti zadovo-
ljivo količino ustreznega kadra, 
ki bo skrbel za organizacijo 
in izvajanje univerzitetnega 
športa.
 
Prav tako je treba urediti 
status »študenta športnika« 
na nacionalni ravni. Trenutno 
je dodeljevanje statusa »štu-
denta 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 sode-
lovanje s Slovensko univerzi-
tetno športno zvezo (SUSA). 
V sodelovanju s SUSA si ŠOS 
prizadeva za kakovostno in 
aktivno udeležbo študentov 
pri športnih aktivnostih.

Šport 
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Kultura in družbena odgovornost
Kultura predstavlja pomemben element 
študentskega življenja in pomeni aktivno 
izražanje kreativnih idej in preživljanje pro-
stega časa. Kulturni programi in dogodki, ki jih 
nudijo različne kulturne inštitucije, se le redko 
vprašajo, kaj potrebujejo mladi. Prepričani smo, 
da lahko z razvojem kulturnih navad mladih 
skozi izobraževalni sistem ter z usmerjeno 
promocijo in organizacijo kulturnih dogodkov 
za mlade dosežemo bistveno večje zanimanje 
mladih za kulturo.
 
Družbeno odgovornost razumemo v najširšem 
smislu, in sicer kot odgovornost za vpliv na 
družbo, da delamo dobro prek meja, ki jih 

določajo zakonske obveznosti. Pomembno je, 
da se študentje tudi v prihodnosti odzivamo 
na izzive okolja na različnih nivojih. Zato je 
potrebno sodelovanje s humanitarnimi društvi 
pri ustvarjanju projektov, kot sta krvodajalska 
akcija Častim 1/2 litra in Študentska delovna 
brigada, ter na ta način pomagati različnim 
ranljivim skupinam. Ob tem ne smemo po-
zabiti na pomen organiziranja dodatnega 
neformalnega, funkcionalnega izobraževanja 
za študente, saj je znanje in sprejemanje dru-
gačnih edina pot do zmanjševanja neenakosti 
in krivic v družbi.
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ŠIRŠA PROBLEMATIKA MLADIH

Ena izmed pomembnih mla-
dinskih politik, ki se dotika 
tudi študentk in študentov, je 
stanovanjska problematika. 
Mladi moramo biti vključeni 
v oblikovanje prijaznejše bi-
vanjske in družinske politike, 
politike dostopnosti kreditov, v 
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.
 
Glede na naraščajoče cene 
tržnih nepremičnin, kar velja 
tako za najem kot za nakup in 
za celotno področje Slovenije, 
je potrebno sprejemati ukrepe, 
ki bodo mladim olajšali dostop 
do lastniške ali najemniške ne-
premičnine. Gre za osnovno 
človekovo potrebo, država 
pa mora zagotavljati pogoje 
za uspešno zadovoljevanje te 
potrebe.

Pri tem opozarjamo na mladim 
neprijazno stanovanjsko za-
konodajo. Trenutno je mladim 
skoraj onemogočeno dosto-
pati do neprofitnih stanovanj, 
če v občini nimajo stalnega 
prebivališča. Mnogo mladih ob 
zaključku izobraževanja ostaja 
v študijskem središču, stran od 
dotedanjega kraja stalnega 
prebivanja, zaradi česar so v 
šibkejšem položaju v primer-
javi z mladimi, ki prihajajo iz 
občine, v kateri se oddajajo 
neprofitna stanovanja. Stalno 
prebivališče v občini ne sme 
biti pogoj za dodelitev nepro-
fitnega stanovanja.

Dostop do subvencije za 
bivanje je treba zagotoviti 
tudi študentom, ki ne koristijo 
subvencioniranega bivanja 
študentov. Zaradi omejitev 
(študent se mora »odpove-
dati« preskrbljenosti s strani 
staršev, da samostojno zaprosi 
za pravico iz javnih sredstev 
po ZUPJS) je to trenutno ne-
mogoče, kar v slab položaj 
spravlja študente, ki morajo 
bivati na trgu.

Pri gradnji javnih neprofitnih 
stanovanj je treba zagota-
vljati njihovo dostopnost in 
kakovost. Če novogradnje 
javnih stanovanjskih skladov 
ne ponujajo stanovanj po 
cenah, nižjih od tržnih, in če 
ne ponujajo ustrezne javne in 
druge storitvene infrastrukture 
(vrtci, šole, trgovine z osnov-
nimi potrebščinami, osnovne 
storitve, kakovosten dostop z 
javnim potniškim prometom ...), 
potem ni smiselno financirati 
takšnih gradenj z javnimi sred-
stvi, saj bodo zanje poskrbeli 
že zasebni investitorji.

Kot že nakazano v pred-
hodnih poglavjih, moramo 
stanovanjsko problematiko 
mladih nujno začeti reševati 
z gradnjo javnih študentskih 
domov. Študentski domovi 
so v primerjavi z javnimi sta-
novanji finančno ugodnejša 
rešitev, kljub temu pa omogo-
ča, da se najemni trg sprazni 
najemnikov, z zmanjšanjem 
povpraševanja pa se zniža 
cena najema za vse skupine 
prebivalstva.

Stanovanjska problematika mladih

Študenti se moramo kot podskupina mladih vključevati v oblikovanje mladinskih politik.
 
O celostni zakonski ureditvi področja mladih in mladine se govori že nekaj časa. Na ŠOS smo 
prepričani, da moramo biti kot stanovska organizacija vseh slovenskih študentov, skupaj z 
Dijaško organizacijo Slovenije (DOS), aktivno vključeni v urejanje tega področja, pa tudi v 
procese sprejemanja zakonodaje. Pri tem moramo nastopati in biti sprejeti kot enakovreden 
partner vsem ostalim deležnikom.
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Zaposlovanje mladih
Med cilji Bolonjske deklaracije je tudi zaposlji-
vost 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/diplomant 
pridobi učne dosežke in kompetence, ki mu 
omogočajo zaposljivost že po doseženi prvi 
bolonjski stopnji.
 
Poudarjamo pomen oblikovanja enotnega 
sistema karierne orientacije po celotni vertikali 
izobraževanja. V tem trenutku je ta razdroblje-
na, saj jo v osnovnih šolah izvajajo strokovne 

službe, deloma jih izvajajo regijski karierni 
centri, podprti s sredstvi Evropskega social-
nega sklada (ESS), v visokem šolstvu karierni 
centri univerz in službe v okviru fakultet, izvaja 
jo tudi Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ) …
 
Kakovostna karierna orientacija mora temeljiti 
na poznavanju potreb in razmer ter intere-
sov, znanj in sposobnosti mladih. Ponudbo, 
možnosti za izobraževanje ter ustrezno in 
kakovostno delo je smiselno mladim pribli-
žati prek kanalov, ki zagotavljajo največjo 
učinkovitost in dosežejo najširši krog mladih. 
Zagotoviti je treba ustrezno informiranje mla-
dih o možnostih izobraževanja, zaposlovanja 
in posredno usmerjanje mladih v krepitev 
kompetenc, ki ustrezajo zahtevam trga dela 
in na tak način dvigujejo zaposljivost.

Ob sprejemu programa 
Jamstvo za mlade (JZM) v 
začetku leta 2014 so bila pri-
čakovanja 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 im-
plementaciji ukrepov, nekateri 
ukrepi pa v resnici niso pripo-
mogli k zaposlovanju mladih ali 
lajšanju prehoda mladih na trg 
dela. Temeljni namen JZM, da 
se vsakemu mlademu brezpo-
selnemu v štirih mesecih ponudi 
zaposlitev, pripravništvo, vrnitev 
v izobraževanje ali nadaljnje 
usposabljanje, ni bil dosežen.
 

Kot ugotavlja analiza Zavoda 
RS za zaposlovanje z naslovom 
»Mladi in trg dela« se spremem-
be na trgu dela med mladimi 
odražajo intenzivneje kot to 
velja za splošno populacijo. V 
času gospodarskega okrevanja 
so se mladi brezposelni zapo-
slovali hitreje, kar je odražalo 
njihovo aktivnost in fleksibilnost 
na trgu dela, medtem ko so bili 
v času krize (epidemije Covid-
19) ponovno bolj prizadeti, kar 
velja tudi za skupno brezpo-
selnost.
 
V letih gospodarskega okreva-
nja se je kljub pozitivnim pre-
mikom na trgu dela povečala 
dolgotrajna brezposelnost med 
mladimi (torej med tistimi, ki 
so brezposelni že več kot eno 
leto), pa tudi brezposelnost 
tistih z nižjo izobrazbo. Zato 

so se ukrepi aktivne politike 
zaposlovanja (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 tisto podskupi-
no, 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 prenaša-
jo. Agregatno pa se stopnja 
brezposelnosti ne spreminja 
zaradi APZ, temveč zaradi go-
spodarskih gibanj in zakonskih 
ureditev.
 
Zato bi bilo treba premisliti o 
ukrepih, ki dejansko ustvar-

Aktivne politike zaposlovanja
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jajo delovna mesta in imajo 
vpliv na ves ekonomski sis-
tem. Manjši ukrepi APZ v tej 
smeri so bili ukrepi za krepi-
tev inšpekcijskega nadzora,  
javna dela itd. Okrepiti pa je 
treba prizadevanja k večjim 
zakonodajnim posegom v 
omejevanje izkoriščanja de-
lavcev, dvigu plač, skrajšanju 
delovnega časa itd.
 
Medresorsko sodelovanje 
ministrstev je bilo v zadnjih 
letih pogosto pomanjkljivo. 
Ministrstva so k pripravi in im-
plementaciji ukrepov pristopila 
z različno vnemo, prav tako 
med ministrstvi ni bilo med-
sektorskega povezovanja, zato 
se ukrepi niso dopolnjevali oz. 
povezovali, s tem pa je bil si-
nergijski učinek manjši. Prav 
tako je pomanjkljivo sodelo-
vanje z mladinskim sektorjem 
in pogosto poteka zgolj zato, 
da lahko rečemo, da poteka.
 
Financiranje ukrepov APZ z 
evropskimi sredstvi je pro-
blematično. Mnoge težave 
nastajajo, ker so akcije, ki 
izhajajo iz Izvedbenega načrta 
operativnega programa za iz-
vajanje evropske kohezijske 
politike, pogojene 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 JZM. 
Tisti ukrepi APZ, ki se zaradi 
omejenosti načinov porabe 
sredstev ESS ne morejo učin-
kovito izvesti, naj se financirajo 
iz integralnega proračuna.
 

Napačno  je, ko črpamo 
sredstva zaradi črpanja same-
ga, ukrepi pa nimajo želenega 
in predvidenega družbenega 
učinka. Videti je, kot da država 
evropska sredstva dojema kot 
»cenejša«, čeprav gre v resnici 
za sredstva, ki jih v proračun EU 
prispeva sam državni proračun.
 
Ukrepi APZ bi morali biti 
stabilni, na voljo skozi daljše 
obdobje in z jasno predvidljivo 
časovnico, da bi se lahko mladi 
in delodajalci nanje pripravili.
 
V Sloveniji je zaradi ukrepov, 
npr. samozaposlovanja, naraš-
čalo samozaposlovanje med 
mladimi. V veliko primerih gre 
za prisilno samozaposlitev, 
ki ima elemente delovnega 
razmerja. Večina ukrepov je 
bila naravnana kratkotrajno, 
tudi subvencije za zaposlova-
nje mladih so bile časovno 
omejene.
 

V katalog APZ je vključenih več 
ukrepov, neposredno vezanih 
na spodbujanje podjetnosti 
in podjetništva. Sama pod-
jetnost kot kompetenca je 
nedvomno pozitivna, vendar 
moramo 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 želi-
jo ustanoviti lastno podjetje. 
Razne delavnice in pomoči 
pri pripravi podjetniškega 
načrta niso pomoč, ki bi jo 
(potencialni) mladi podjetni-
ki potrebovali. Potrebne so 
konkretne spodbude in ne te-
čaji, ki so mnogokrat sami sebi 
namen. Se pa mladi podjetniki 
soočajo z drugimi težavami, 
npr. takojšnjim plačevanjem 
prispevkov in davkov (še 
pred pričetkom dejanskega 
poslovanja), stroški najema 
poslovnega prostora, vode-
njem računovodstva, itd.
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 Za številne ukrepe se lahko 
vprašamo, ali so namenjeni 
mladim ali podjetjem – tako 
izvajalcem, ki izvajajo storitve 
pri implementaciji, kot tistim 
podjetjem, ki koristijo spod-
bude. Preprečiti se mora npr. 
koriščenje subvencij za zapo-
slovanje, kjer bi to potekalo 
tudi brez državne pomoči. 
Ukrepi morajo dejansko služiti 
namenu nižanja brezposelno-
sti mladih. Omejiti je treba 
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 brezpo-
selnosti, ki se meri s stopnjo 
registrirane brezposelnosti (na 
ZRSZ), kamor pa osebe NEET 

niso vključene. Ker uradno niso 
brezposelne, so zapostavlje-
ne. V resnici bi evidentiranje 
in vključevanje NEET, npr. na 
ZRSZ, hkrati povzročalo slabe 
rezultate obstoječih ukrepov 
zato, ker bi se z drugačnim 
vodenjem evidenc povečal 
delež mladih, ki so prijavljeni 
v evidenci brezposelnih. 

Glede na potenciale, ki jih 
predstavlja neizrabljen 
nevladni sektor, menimo, da 
je potrebno okrepiti tudi ak-
tivnosti zaposlovanja iskalcev 
zaposlitve v nevladnem sek-
torju. Tako bi, preko progra-
mov Evropskega socialnega 
sklada, okrepili kadrovsko 
podhranjeni nevladni sektor, 
mladim pa omogočili prido-
bivanje delovnih izkušenj in 
nova delovna mesta.
  

V Sloveniji se mladim pogosto 
ne upošteva pomemben del 
znanja, pridobljenega z nefor-
malnim izobraževanjem. Dijaki 
in študenti prek študentskega, 
mladinskega in prostovoljnega 
dela ter dodatnega izobraže-
vanja pridobivamo različne de-
lovne izkušnje in kompetence. 
Na nacionalni ravni je treba 
poudariti pomen pridoblje-
nega neformalnega znanja.
 
Na področju vrednotenja 
in beleženja kompetenc je 
treba implementirati listino, 
ki bo vsebovala zabeležene 
kompetence posameznikov, 
pridobljene s formalnim in 
neformalnim izobraževanjem 
(študij, tečaji, seminarji, doda-
tna predavanja, študentsko, 
mladinsko in prostovoljno 
delo) v času študija.
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Na ŠOS že dlje časa opozar-
jamo na neurejeno področje 
pripravništev. Že konec leta 
2014 smo mladi pozvali vlado, 
naj uredi izkoriščanje v obliki 
volonterskega pripravništva. 
Po večletnih prizadevanjih ter 
sprejetju (sicer pomanjkljive) 
Analize opravljanja priprav-
ništev v RS, pa se stanje na 
področju pripravništev in 
strokovnih izpitov le počasi 
izboljšuje.
 
Temeljni problem predstavlja 
pomanjkanje pripravniških 
mest. Ker so na več področjih 
pripravništva obvezna, torej 
pogoj za pristop k strokovne-
mu izpitu, ki pa je pogoj za 
opravljanje poklica, deficit 
pripravništev dejansko po-
meni, 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, mnogokrat 
nepotrebna pripravništva 
ali strokovne izpite, dvojno 
regulacijo (kjer je potrebno 
hkrati opraviti pripravništvo 
in strokovni izpit), zastarelo 
vsebino izpitov, rigidnost ce-
hovskih organizacij (zbornic), 
ki omejujejo dostop do pokli-
ca, 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 odse-
va ignorantski odnos politike 
do pripravnikov in mladih 
nasploh.

Sredstva ESS za pripravništva 
so se izkazala kot nestabilna, 
predvsem pa so vedno pogoje-
na 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 po-
ljubno, če jih poskušamo, pa se 
neizbežno povzroči kolateralna 
škoda, v tem primeru v obliki 
nezapolnjenih razpisanih mest 
(klub očitni potrebi).
 
Druga težava je pomanjkanje 
večjih, t. i. sistemskih spre-
memb, ki bi korenito posegle v 
zastarele in preživete ureditve 
in razmerja.
 
Želeli bi, da se na kratek rok 
za obvezna pripravništva (in 
kjer so potrebni strokovni izpiti) 
zagotovi stabilno financira-
nje, kjer je to potrebno, da se 
povsod odpravijo volonterska 
pripravništva, tudi na področju 
prava (Zakon o pravniškem 
državnem izpitu (Uradni list RS, 
št. 83/03 – uradno prečiščeno 
besedilo, 111/07, 40/12 – ZUJF 
in 36/19 – ZOdv-F; ZPDI) ter da 

se odpravi dvojna regulacija, 
kjer se od mladih zahtevajo 
pripravništva in strokovni 
izpiti. Takšna regulacija je po 
večini nesmiselna, saj že študij 
vsebuje praktično usposablja-
nje, v okviru katerega 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 odgovornost prevzame 
država. Do sedaj so se po-
membna vprašanja prepušča-
la stroki, ki ima svoje interese, 
ki niso nujno enaki kot interesi 
mladih (finančna korist, varo-
vanje ceha itd.).
 
Dolgoročno pa naj se prenovi 
vsebina strokovnih izpitov 
in jih umesti v izobraževalni 
proces, s čimer bi diplomanti 
prve ali druge bolonjske stop-
nje že dosegli vstopni pogoj 
za opravljanje poklica.

Pripravništva in strokovni izpiti
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Del širšega udejstvovanja 
sta tudi medgeneracijski in 
družbeni dialog. Delo v okvi-
ru Medgeneracijske koalicije 
Slovenije (MeKoS) je treba 
nadaljevati in na ta način 
še dodatno utrditi vezi med 
različnimi predstavniškimi in 
starostnimi skupinami. Mlade 
naj se vključi tudi v dialog na 
področju zakonodajno pravnih 
okvirjev. Študenti moramo 
aktivno sodelovati npr. pri 
pripravi pokojninske refor-
me, reforme zdravstvenega 
sistema, davčnega sistema v 
RS ipd., tako na nacionalni kot 
na evropski ravni (Lizbonska 
pogodba, EU državljani).
 
Prav tako je treba mladim 
omogočiti institucionaliziran 
dialog (forum) tudi o ostalih 
družbeno relevantnih temati-
kah (oz. razširitev in spodbu-
janje že obstoječih forumov).
 

Poglobiti in odpreti je pot-
rebno tudi tematike, ki bodo 
ozavestile temeljne družbene 
spremembe:
• sožitje in večkulturna družba,
• pravna država,
• človekove pravice,
• nasilje v družbi,
• solidarnost in družba enakih 
možnosti,
• trajnostni razvoj.

Tudi na področju varstva 
okolja in trajnostnega razvoja 
je treba študentom dati svoj 
glas pri odločanju in postav-
ljanju prioritet dnevne politike. 
Odgovornost mladih je, da se 
zavedamo krhkosti svetovne-
ga ravnotežja in opozarjamo 
na naravovarstvene politike, 
ki bodo ohranjale naravna 
bogastva tako Slovenije kot 
Evrope.

Javni potniški promet
Pravica do subvencioniranega javnega potniškega prometa za študente je ena od temeljnih 
pravic iz statusa študenta, za katero si prizadeva ŠOS. Poleg njegove finančne dostopnosti 
pa je nujno potrebno zagotoviti tudi njegovo fizično dostopnost, t.j. zagotoviti kakovosten 
javni potniški promet, tudi v povezavi s trajnostnimi politikami.

Pri tem je mišljena predvsem sprotna obnova in nadgradnja železniške infrastrukture, ki 
je z vidika trajnosti najprimernejša oblika javnega potniškega prometa in katere uporabo 
je smiselno spodbujati tudi med mladimi, tako učenci in dijaki kot študenti. Druga ključna 
zahteva je zagotovitev ustreznih povezav in razporedov linij, prilagojenih različnim študijskim 
urnikom, s čimer bo javni potniški promet (tako cestni kot železniški) izpolnil svoj potencial 
in postal v celoti dostopen tudi za študentsko populacijo.

Druga področja študentskih in mladinskih interesov
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Na ŠOS kot izjemno pomembne prepoznavamo razne aktivnosti, razpise in 
projekte, namenjene študentom, saj z njimi zvišujemo nivo neformalnega 
izobraževanja, razvijamo vsa področja, ki so za mlade pomembna, in skrbimo 
za aktivnost mladih, spodbujamo prostovoljstvo, družabnost, spoštovanje, 
avtonomnost mladih, vpliv mladih v skupnosti in osebnostno rast.

Zaradi večje ponudbe tako obštudijskih dejavnosti kot tudi priložnosti za 
pridobivanje kompetenc in neformalne izobrazbe v študijskih središčih 
želi velika večina mladih v teh krajih ostati in v njih tudi izvajati večino 
ali kar vse svoje dejavnosti. Ker vsi študentje v času študija ne živijo v 
študijskih središčih in ker se študentje iz središč večkrat vračajo nazaj v 
lokalne skupnosti, si na ŠOS želimo spodbujati in podpirati tudi mladinske 
dejavnosti, ki se izvajajo po lokalnih skupnostih. S tem doprinesemo k 
decentralizaciji, vsem študentom pa nudimo enake možnosti za aktivno 
preživljanje prostega časa in pridobivanje kompetenc. Tako bomo poskrbeli 
tudi za razvoj in dvig kvalitete življenja mladih v posamezni lokalni skupnosti. 
Zavzemali se bomo, da se aktivnosti še naprej izvajajo v vseh upravnih 
enotah po Sloveniji. Mladim bomo omogočili neodvisno načrtovanje in 
izvajanje obštudijskih dejavnosti ter pestro in smiselno preživljanje pro-
stega časa, ne glede na kraj bivanja.

Zaradi takšnega delovanja bo ŠOS vzpostavil dobro mrežo za pridobiva-
nje in prenos informacij, prepoznavanje interesov, spremljanje položaja 
ter ocenjevanje vpliva politike na družbeno skupino. Naš doprinos bo v 
odličnem poznavanju lokalnih razlik v potrebah študentov in dijakov, izzivov 
manjših lokalnih višješolskih in visokošolskih izobraževalnih zavodov ter 
vsebinskem delu.

Decentralizacija mladinskih dejavnosti
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Mladi, ki imamo volilno pravico, 
lahko izkoristimo možnost, da 
na lokalnem, nacionalnem in 
evropskem nivoju sodelujemo 
v procesih odločanja. Velja 
izpostaviti, da je politična 
participacija državljanov tudi 
pogoj za delovanje demokra-
tične skupnosti. Poleg tega pa 
s politično participacijo zvišu-
jemo možnosti za uresničitev 
interesov ranljivih družbenih 
skupin, saj samo participacija 
omogoča, da naš glas slišijo 
tudi odločevalci na lokalni 
in na nacionalni ravni. Tako 
lahko posledično vplivamo in 
izboljšamo družben položaj 
in kakovost življenja mladih 
v Sloveniji.

Na ŠOS opažamo, da so 
zainteresiranost, zaupanje 
in razumevanje politike med 
mladimi na nizki ravni. Posle-
dično je zelo nizka tudi volilna 
udeležba mladih. V razmerah, 
kadar mladi ne sodelujejo v 
političnih procesih oziroma 
to počnejo redko in v nizkem 
številu, odločevalci v svojih 
političnih odločitvah običajno 
ne naslavljajo problemov, ki 
pestijo mlade.

Ker verjamemo, da smo 
mladi tisti, ki s svojo partici-
pacijo vzpostavimo okolje, v 
katerem lahko sprejemamo 
odgovornost za lastno pri-
hodnost in prihodnost druž-
be, je pomembno, da mlade 
poslušamo, jim damo glas in 

Politična participacija mladih
jih spodbujamo h kritičnemu 
mišljenju. Da lahko to doseže-
mo, moramo mlade usposa-
bljati in jim približati področje 
politike, državljanske vzgoje, 
pravic in dolžnosti državljanov 
ter predvsem vloge mladih v 
družbi. V želji po dvigu politične 
participacije in razumevanja 
mladih o državljanskih pro-
cesih, si bomo prizadevali za 
večje vključevanje omenjenih 
tematik in vsebin v formalno 
izobraževanje, predvsem pa 
bomo te tematike nagovarjali z 
neformalnim izobraževanjem. 
Vsled temu bomo organizi-
rali nacionalno kampanjo, 
jo s pomočjo organizacijskih 
oblik razširili po vsej Sloveniji 
in nato ocenili uspešnost tudi 
s pomočjo odstotka volilne 
udeležbe med mladimi.
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Študentsko organiziranje v Sloveniji sodi v mednarodnem okolju 
med bolj razvite. Skozi čas se je organiziranost študentov pri nas 

razvila do te ravni, da lahko slovenski študentje danes uživajo šte-
vilne pravice, s katerimi se njihovi vrstniki širom Evrope in sveta ne 

morejo ponašati. Pot, ki je pripeljala do tega, je opisana v knjigi 
pred vami, poleg tega pa lahko skozi branje pridete do prav 

vsake študentske organizacije univerze ali »študentskega 
kluba«, ki so v knjigi predstavljeni. Druga izvedba 

knjige »Študentsko organiziranje v Sloveniji« je 
zaokrožena s temeljnim političnim dokumen-
tom Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) 

- Študentskim memorandumom, ki bo v 
prihodnjih letih predstavljal osnovo za 

nadaljnji boj za študentske 
pravice.


