
SOCIALA IN ZDRAVSTVO
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani



SOCIALA IN ZDRAVSTVO– Študentska organizacija univerze v Ljubljani 

Avtorji: Klemen Mesarec, Žan Bokan, Tim Nemeček, Ema Knez

Izdal in založil: Študentska organizacija univerze v Ljubljani, Ljubljana 2015



KAZALO
UVOD 3
ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE V LJUBLJANI – ŠOU V LJUBLJANI 4
POSLANSTVO ŠOU V LJUBLJANI 4
CILJI ŠOU V LJUBLJANI  4
DEJAVNOSTI ŠOU V LJUBLJANI  4
STATUT UNIVERZE V LJUBLJANI (STATUT UL) 5
KJE SE SEDAJ NAHAJA OSNUTEK STATUTA UL? 6
NAVODILA ZA URAVNAVANJE PROGRAMSKE STRUKTURE UNIVERZE V LJUBLJANI 6
RESOLUCIJA O ŠTIPENDIJSKI POLITIKI 9
Državne štipendije 9
Zoisove štipendije 10
Štipendije za deficitarne poklice 11
Kadrovske štipendije 12
VPISNINE 13
ZAKON O VISOKEM ŠOLSTVU (ZVIS) 14
Komercializacija univerz in grob poseg v njihovo avtonomnost  14
Uvajanje prikritih šolnin  15
Financiranje visokega šolstva  15
Trajanje in oblike študija  16
Kakovost  16
Politehnike  16
SREDSTVA ZA MOBILNOST 17
PRAVICE ŠTUDENTOV PO DOPOLNJENEM 26. LETU STAROSTI 18
ŠTUDIJ IN ŠTUDENTOVE PRAVICE 22
ŠTUDENT, KDO SEM JAZ? 22
PRENEHANJE STATUSA ŠTUDENTA 24
KAKO LAHKO ŠTUDIRAM? 24
SPLOŠNO O ŠTUDIJU 26
ŠTUDENTOVA PRAVICA 28
KAJ MORAŠ VEDETI O SISTEMU SUBVENCIONIRANE ŠTUDENTSKE PREHRANE? 29
KORIŠČENJA ŠTUDENTSKE PREHRANE? 29
SUBVENCIONIRAN JAVNI PREVOZ 30
KAKO DO VOZOVNICE? 32
MESEČNA VOZOVNICA LPP 32

2



UVOD
Naj vam obenem zaželimo čim uspešnejši 
in kar se da ne boleč prehod v akademsko 
okolje. Kot že rečeno – študij ni samo 
pridobivanje novega znanja, je tudi osebna 
rast, nov način življenja. 

Na naslednjih straneh smo vam na Re-
sorju za socialo in zdravstvo Študentske 
organizacije Univerze v Ljubljani (ŠOU v 
Ljubljani) pripravili osnovne informacije 
o ŠOU v Ljubljani, o delovanju Resorja 
in kratko predstavitev dela, ki smo ga 
opravljali v preteklem študijskem letu. Na 
koncu boste našli informacije o študiju, 
statusu študenta, študentskih pravicah ter 
čisto praktična navodila kako pridobiti 
subvencionirane študentske vozovnice za 
mestni promet, subvencionirane vozovnice 
za študente, ki živijo izven Ljubljane in 
pomoč za vpis v sistem študentske subven-
cionirane prehrane, če tega še niste storili.

Srečno in uspešno študijsko leto!

Klemen Mesarec
Minister za socialo in zdravstvo

Resor za socialo in zdravstvo
Študentska organizacija Univerze v Lju-
bljani

SPOŠTOVANE ŠTUDENTKE IN 
ŠTUDENTI, BRUCKE IN BRUCI,

Vse nas čaka novo študijsko leto. Verjam-
emo, da bo polno izzivov, doživetij, novih 
poznanstev, izkušenj, seveda tudi polno 
znanja, na koncu pa ne pozabimo tudi 
zabave in zdravja. Tisti, ki se letos prvič 
podajate na študijska pota vstopate v novo 
življenjsko obdobje. Srednjo šolo in učenje 
bo sedaj nadomestila fakulteta in študij. 
Čaka vas ogromno študijske in akademske 
svobode, kar pa naj vas ne zavede! Študij je 
mnogo več kot samo pridobivanje znanja 
za življenje, poznanstev, izkušenj in končno 
tudi prijateljstev – je tudi obdobje, ko nam 
povečan obseg svobode prinaša tudi večjo 
odgovornost. Predvsem odgovornost do 
nas samih.

Verjamemo, da imate visoka pričakovanja 
in prav je tako. Pred vami je več let zanimi-
vega in razburljivega študentskega živl-
jenja. Študirajte resno, bodite radovedni, 
dvomite v vse okoli sebe in bodite kritični. 
Takšne študente in državljane potrebuje 
naša država in družba.  Zato bi želeli, da 
ste čim bolj aktivni, da svoj študijski in 
obštudijski čas preživite bogato, pestro in 
kvalitetno. Pomembno je, da se družite in 
sodelujete s kolegi in vrstniki, saj pri-
jateljstva stkana v času študija mnogokrat 
trajajo vse življenje. Študij vam bo ponudil 
odlične temelje za vašo prihodnost, tako 
poklicno kot življenjsko.
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Študentska organizacija 
univerze v Ljubljani – 
ŠOU v Ljubljani

Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (ŠOU v Ljubljani) je demokratično 
organizirana  skupnost, ki zastopa pravice in interese študentov Univerze v Ljubljani in 
samostojnih  visokošolskih zavodov, ki so člani ŠOU v Ljubljani, se zavzema za njihovo 
uresničitev, ter skrbi za kakovosten študij ter pestro in kvalitetno študentsko življenje. 
ŠOU v Ljubljani avtonomno izvaja študentske interesne in obštudijske dejavnosti ter 
vodi študentsko politiko na področjih izobraževanja, socialnega in ekonomskega položaja 
študentov ter mednarodnega sodelovanja. Poslanstvo organizacije je na  demokratičen 
način strukturirati stališča do različnih študentskih in družbenih vprašanj.

POSLANSTVO ŠOU V LJUBLJANI
 
V skladu s 3. členom Statuta ŠOU v Lju-
bljani je ŠOU v Ljubljani demokratično 
organizirana avtonomna skupnost, ki zas-
topa interese študentov, mlajše generacije 
ter se zavzema za njihovo uresničevanje. 

CILJI ŠOU V LJUBLJANI 

V ŠOU v Ljubljani se združujejo študent-
je, cilji njihovega združevanja pa so zasto-
panje in uresničevanje interesov študentov, 
urejanje vprašanj skupnega pomena in 
solidarnega zadovoljevanja skupnih potreb 
v skladu z zakoni. Študentje se v ŠOU v 
Ljubljani združujejo še z namenom izbol-
jševanja študijskih in socialnih razmer ter 
z namenom razvijanja drugih interesnih 
dejavnosti študentov. 

DEJAVNOSTI ŠOU V LJUBLJANI 

ŠOU v Ljubljani z namenom uresničevan-
ja ciljev, zaradi katerih je bil ustanovljen, 
opravlja naslednje naloge in dejavnosti: 

•	 zastopa študentske interese in se 
zavzema za njihovo uresničitev na 
področjih visokega šolstva, študentske 
sociale in zdravstva ter civilne inicia-
tive, 

•	 organizira in izvaja dejavnosti za 
študente in podpira dejavnosti štu-
dentov na področjih kulture, športa, 
izobraževanja, tehniške kulture, 
turizma, mednarodnega sodelovanja, 
javnih glasil, civilne iniciative in na 
drugih področjih interesnega delovan-
ja študentov ljubljanske univerze in 
samostojnih visokošolskih zavodov, ki 
so člani ŠOU v Ljubljani. 

Organizacija s svojim delovanjem vpliva 
na oblikovanje zakonodaje in predpisov, 
ki urejajo področja študija, študentskega 
življenja in dela, opravlja civilno družbeno 
vlogo - izpostavlja probleme, ki se tičejo 
širše javnosti, se zavzema za zagotavljanje 
človekovih pravic, še posebej stigmati-
ziranih in marginaliziranih družbenih sk-
upin, ter za osveščanje javnosti na področ-
ju ekologije in zdravega načina življenja.
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Resor za socialo in zdravstvo izvaja aktivnosti na področju sociale, študentske prehrane 
in zdravstvene problematike študentov. Prizadeva si za boljši socialni položaj študentov 
na področjih bivanjske problematike, študentske prehrane, štipendiranja in zdravstva. 
Obenem poleg omenjenih področij deluje preventivno ob morebitnih spremembah, ki 
bi lahko potencialno bremenile socialni položaj študentov. Omenjena dejavnost postaja v 
zadnjih obdobjih ključnega pomena, kar je posledica poslabšanega finančnega stanja v vi-
sokem šolstvu. Vrstijo se primeri, ko gre zakonodaja, pravilniki in odločitve nosilcev javne 
oblasti na vseh ravneh šolske vertikale v breme ne samo študentom, pač pa tudi dijakom 
in osnovno šolskim otrokom. 

V nadaljevanju si lahko ogledate nekaj najpomembnejših tematik in vsebin, s katerimi 
smo se v preteklem študijskem letu ukvarjali in na njih opozarjali na Resorju za socialo in 
zdravstvo. Pregled vsebin bo predstavljen v kronološkem sosledju.

STATUT UNIVERZE V LJUBLJANI 
(STATUT UL)

Že na začetku študijskega leta je celotno 
študentsko in akademsko skupnost prese-
netila novica o novem predlogu oziroma 
kar osnutku statuta UL. Na začetku naj 
pojasnimo kaj je statut in zakaj je njegova 
vsebina toliko pomembna.

Statut je temeljni akt Univerze, ki določa 
pravice in obveznosti organov in članov 
ter strukturo in ureditev Univerze.

Statut predstavlja osnovno podlago za 
ustanovitev in delovanje. Vsebuje ime in 
sedež, namen in cilje, pravice in obvezno-
sti članov, financiranje, prenehanje in 
določbe o organih.

Statut Univerze v Ljubljani mora biti 
v skladu z Zakonom o visokem šolstvu 
(ZViS) ter nekaterimi drugimi zakoni, 
ki urejajo nekatera področja delovanja 
Univerze v Ljubljani. 284. do 289. členi-
Statuta UL jasno opredeljujejo proces 
spremembe statuta, ki je bil v tem prime-

ru kršen oziroma ga rektorat Univerze ni 
upošteval.

Resor je takrat skupaj v sodelovanju z 
Resorjem za študijsko problematiko in 
Študentskim svetom Univerze v Ljubljani 
pripravil resolucijo, ki je bila sprejeta v 
Študentskem zboru in na seji Študents-
kega sveta Univerze v Ljubljani. 

V resoluciji smo opozorili, da smo 
študentje vse pogosteje tarča številnih 
varčevalnih ukrepov in klestenja te-
meljnih pravic. Izrazili smo skrb nad 
določenimi nepravilnostmi pri samem 
postopku sprejemanja. 
V postopku sprejemanja novega statuta 
so se pojavile številne nepravilnosti, ki iz-
virajo iz neupoštevanja veljavnega statuta. 
Vodstvo Univerze je namreč predlog 
osnutka pripravilo ne da bi ob tem up-
oštevalo 285., 286. in 288. člene Statuta 
UL, ki opredeljujejo predhodno razpravo 
v okviru Statutarne komisije in Senata 
UL. Neupoštevanje predvidenega postop-
ka je tako privedlo do številnih zapletov 
in nejasnosti glede morebitnih predlogov 
in sprememb s strani deležnikov. 
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Sporen ni bil samo postopek sprejemanja 
novega statuta, pač pa tudi spremembe 
vsebine statuta, ki niso bile ustrezno po-
jasnjene. Med spornejšimi spremembami 
je zagotovo zniževanje števila možnosti 
opravljanja posameznega izpita s trenutnih 
pet na zgolj tri, pri katerem je tretji izpit 
že plačljiv, medtem ko po trenutni ureditvi 
študentje plačamo šele četrto opravljanje. 
Tovrstne spremembe vodijo v še večjo 
finančno obremenitev študentov. 

Problematično je bilo tudi krajšanje nekat-
erih postopkov za pridobivanje pravic, kot 
je na primer ukinjanje poziva k dopolnitvi 
v primeru nepopolne vloge, kar pomeni, 
da se nepopolne vloge takoj zavržejo. 

Nov predlog statuta prav tako ni vseboval 
pravice do pritožbe na oceno.
Predlog osnutka statuta je uvajal poleg 
rednega in izrednega študija tudi novo 
obliko študija - študij na daljavo, ki pa ni 
jasno opredeljen. 

Omenjene spremembe so tiste, ki najbolj 
bodejo v oči, vsekakor pa statut nerazum-
no posega še na številna druga področja, ki 
se nanašajo tako na pravice študentov in 
zaposlenih kot tudi kakovost in dostop-
nost javnega visokega šolstva. 

Sporna je tudi odsotnost predhodnega 
izhodiščnega besedila, ki bi omogočal 
oblikovanje notranje enotnega temeljnega 
akta univerze in dopustil vključenost večjega 
števila deležnikov že pred samo obravnavo 
predloga. V predlogu osnutka je bilo tako 
moč prepoznati številne spremembe, ki dras-
tično posegajo na področje pravic študentov 
in zaposlenih, prav tako pa delujejo v smeri 
komercializacije in ukinjanja javnega, brez-
plačno dostopnega visokega šolstva.

Vodstvo Univerze v Ljubljani smo tako 
pozvali k zaustavitvi vseh postopkov v 
zvezi s sprejemanjem novega Statuta 
UL. Prav tako smo pozvali k vključitvi 
vseh relevantnih deležnikov, med drugim 
tudi Študentske organizacije Univerze v 
Ljubljani in Študentskega sveta Univer-
ze v Ljubljani. Vodstvu smo predlagali 
oblikovanje izhodiščnega besedila, ki bi 
vsebovalo usmeritev, cilje, strategijo in 
namen spremembe statuta, s čimer bi 
tudi lažje poenotilo celotno akademsko 
skupnost glede sprememb. Strinjamo se, 
da je sprememba statuta nujna, vendar ne 
za vsako ceno. 

KJE SE SEDAJ NAHAJA OSNUTEK 
STATUTA UL?

Trenutno je osnutek v fazi dodelovanja 
oziroma spreminjanja glede na podane 
predloge vseh deležnikov. V zvezi z novim 
osnutkom statuta UL se bomo na Resorju 
opredelili v tistem trenutku, ko bo vodstvo 
Univerze upoštevalo trenutno veljaven 
statut in  podalo takšno različico, ki bo 
ustvarjeno v skladu z zgoraj omenjenimi 
členi.

NAVODILA ZA URAVNAVANJE PRO-
GRAMSKE STRUKTURE UNIVERZE V 
LJUBLJANI

Kmalu za predlogom osnutka statuta UL 
so prišla sporna Navodila za uravnavanje 
programske strukture Univerze v Ljubljani, 
kjer gre predvsem za prenašanje nekaterih 
pomembnih pravic odločanja iz strokovne-
ga organa, Senata UL, na poslovodni in 
menedžerski organ, Upravni odbor UL. Več 
in podrobnejšo predstavitev problematike 
pa si lahko preberete v nadaljevanju brošure.
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Senat UL je najvišji strokovni organ univerze. Za člane senata so lahko izvoljeni učitelji 
članic, ki so zaposleni na univerzi s polnim delovnim časom, in študentje, pri čemer ti 
predstavljajo petino članov senata. Naloge senata so, da oblikuje nacionalni program vi-
sokega šolstva, strategijo univerze, daje soglasje k letnemu delovnemu načrtu in programu 
razvoja univerze, sprejema študijske programe in hkrati opravlja še druge pomembne 
naloge, pri katerih je pomembna strokovna presoja. 

Upravni odbor UL je organ upravljanja, ki odloča zlasti o zadevah gospodarske narave in 
skrbi za nemoteno materialno poslovanje univerze. Sestavlja ga 9 članov, med katerimi so 
trije predstavniki učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev, predstavnik drugih delavcev 
na univerzi, predstavnik študentov, predstavnik delodajalcev in trije predstavniki ustanovi-
teljev univerze. V bolj »grobem« pogledu je razmerje med predstavniki univerze in zunan-
jimi predstavniki (politika in gospodarstvo) 5 : 4. 

Razvidno je, da je do sedaj študijske pro-
grame potrjeval Senat Univerze na pred-
log senata članice. Po predlogu Navodil 
za uravnavanje programske strukture UL 
se večina pristojnosti prenaša na Upravni 
odbor. Na ta način se odreka avtonomija 
posameznim članicam univerze, o študi-
jskih programih na univerzi pa bi tako 
odločal devetčlanski odbor. 

Sledila je ponovna združena akcija, 
rezultat pa je bila resolucija, v kateri smo 
študentje zavzeli sledeče stališče:
Izrazili smo zadržanost do predloga 
Navodil za uravnavanje programske 
strukture Univerze v Ljubljani, saj smo 
bili mnenja, da vsebuje točke, ki nas odd-
aljujejo od temeljnih akademskih vrednot 
in se nagibajo v smeri podrejanja univerze 
tržni logiki, čemur ostro nasprotujemo. 

Namen univerze je in mora biti zasledo-
vanje in razvoj novega védenja ter razvoj 
strokovnih in akademskih področij, ne 
pa podrejanje potrebam gospodarstva. 

Obsodili smo odrekanje avtonomije 
posameznim članicam univerze in opo-

zorili na potencialne nevarnosti tovrst-
nega početja. Članice so namreč najbolje 
seznanjene s stanjem na področju, ki ga 
gojijo, zato je nujno, da ohranijo pristo-
jnost odločanja o izvajanju programov 
in številu vpisnih mest. V primeru, da se 
pristojnost odločanja o tem preda Upra-
vnemu odboru Univerze v Ljubljani, to 
pomeni znatno krčenje avtonomije članic, 
kar utegne škodovati mnogim strokam. 

Predlog je vzbujal tudi dodatne dvome 
in skrbi predvsem zaradi problematične 
sestave samega Upravnega odbora UL, ki 
poleg petih članov, ki so predstavniki uni-
verze, sestavljajo tudi štirje zunanji člani, 
predstavniki drugih institucij. O usodi 
programske strukture bi tako odločal 
devetčlanski odbor, ki v ni strokovno 
reprezentativen, poleg tega pa ni sestavljen 
izključno iz predstavnikov univerze. V
tem smislu bi se v delovanje univerze 
začeli vključevati tretji deležniki, ki z samo 
univerzo in njenim poslanstvom nimajo 
nobene povezave.
 
Zaskrbljujoč je bil tudi ukrep, ki predvide-
va razpisovanje novih, v celoti plačljivih 
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programov na Univerzi v Ljubljani. Na ŠOU v Ljubljani odločno nasprotujemo nadal-
jnjemu širjenju plačljivega študija, torej programov s šolninami. Skupaj s Študentskim 
svetom Univerze v Ljubljani smo predlagali, da se jasno zapiše, za katere vrste programov 
gre. Plačljivost je namreč razumljiva na primer za programe izpopolnjevanja in do izo-
braževanja, namenjene že zaposlenim osebam, ne pa tudi za redne študijske programe, ki 
morajo omogočati brezplačna mesta in tako dostopnost študija vsem, tudi kandidatom iz 
socialno šibkejšega okolja. 

Na ŠOU v Ljubljani delimo prepričanje, da znanje ni dobrina, katere produkcijo bi lahko 
merili zgolj s povpraševanjem, saj ima izobraževanje mnogo pomembnejšo vlogo. Za-
vedamo se, da živimo v času tržne ekonomije, ki poskuša vsemu, celo najbolj temeljnim 
vrednotam družbe, pripisati izmerljivo vrednost in količino. A to ne pomeni, da se s takš-
no miselnostjo strinjamo, ko gre za ustanove, kot je Univerza v Ljubljani, na katerih bi se 
moralo prvenstveno gojiti napredno in neodvisno misel, četudi se le-te ne da neposredno 
prodati.

PREGLED ŠTIPENDIJSKE POLITIKE 
IN RESOLUCIJA O ŠTIPENDIJSKI 
POLITIKI

Novoletne počitnice in začetni mesci 
novega leta so minili v delovnem duhu, saj 
smo se na Resorju lotili celovite analize 
štipendijske politike Republike Slovenije. 
Celotno dogajanje okoli štipendij je svoj 
vrhunec doživelo sredi februarja, ko je luč 
sveta ugledala prenovljena statistika glede 
podeljenih Zoisovih štipendij. Začetno ra-
zočaranje nad stanjem je imelo kot končno 
posledico Resolucijo o štipendijski politiki, 
ki je bila sprejeta na seji Študentskega 
zbora. Resolucija je imela tudi dober odziv 
v slovenskih medijih, s čimer se je odprla 
tudi širša debata o štipendijah. Povzetek 
resolucije pa lahko preberete v nadaljevanju. 

RESOLUCIJA O ŠTIPENDIJSKI 
POLITIKI

S 1. 1. 2014 je v veljavo stopil nov Zakon o 
štipendiranju (ZŠtip-1), s katerim je prišlo 

nekaj novosti na področju urejanja in do-
deljevanja štipendij dijakom in študentom, 
učinki zakona pa so za Zoisove štipendiste 
vidni šele v letu 2015. 

DRŽAVNE ŠTIPENDIJE

V ŠOU v Ljubljani smo podprli odločitev 
Ministrstva za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: 
MDDSZEM), da se državne štipendije 
ponovno dodelijo tudi mladoletnim di-
jakom. V letu 2011 je bilo namreč število 
podeljenih štipendij 51.411, leta 2013 pa 
zgolj 23.437, kar pomeni, da je v dveh 
letih število prejemnikov državne pomoči 
padlo za več kot 28.000.
 
Povprečna višina državne štipendije v letu 
2013 je znašala 192 evrov, med študenti 
pa je bilo 15.603 tistih, ki so prejemali 
državno štipendijo. Z ozirom na to, da je 
število vseh slovenskih študentov več kot 
90.000, pomeni, da je štipendijo prejemalo 
zgolj 17,2 % študentov. 
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Po podatkih raziskave Euroštudent 2013 so bili povprečni mesečni razpoložljivi dohodki 
za študenta v višini 415,96 evrov.  Država je z nepovratnimi sredstvi zagotovila zgolj 
75,21 evrov, v deležu to znaša 18 %. Iz tega sklepamo, da so državne štipendije v prim-
erjavi s povprečnimi mesečnimi stroški študenta, prenizke in podeljene v premajhnem 
številu.

Na ŠOU v Ljubljani smo takrat pozvali MDDSZEM, da ponovno ovrednoti kriterije za 
pridobitev državne štipendije in hkrati zviša njeno višino. Ugotovili smo, da 43,5 % delež 
sredstev oziroma več kot 34 milijonov evrov namenjenih za štipendije ostane nepodel-
jenih zaradi previsoko postavljenega pogoja materialnega cenzusa, ki je odločilen pri 
pridobivanju državne štipendije.  

ZOISOVE ŠTIPENDIJE

Leta 2010 je Zoisove štipendije prejemalo 13.170 dijakov in študentov. Vendar pa je 
število štipendistov skozi leta vztrajno padalo, leta 2013 je bilo tako število upravičenih 
do Zoisove štipendije 10.510 dijakov in študentov. 

Vzrok za padec števila podeljenih štipendij so spremembe Pravilnika o dodeljevanju Zo-
isovih štipendij, ki so zaostrile pogoje za pridobitev Zoisovih štipendij. Nov pravilnik za 
pridobitev štipendije na 1. stopnji bolonjskega študija kot obveznost predpisuje izjemni 
dosežek, kar je še posebej na področju družboslovja domala nemogoče. Študent lahko 
prejema Zoisovo štipendijo v dveh primerih, ki sta odvisna od letnika vpisa. V vsakem 
primeru mora doseči izjemni dosežek kot je zlato priznanje iz državnega tekmovanja. V 
primeru, da gre za študenta v prvem letniku neposredno po prehodu iz srednje šole na 
višjo raven izobraževanja, mora ta doseči povprečje zaključne ocene v zadnjem letniku 
srednje šole vsaj 4,10 ali več, ali pa mora biti zlati maturant. 
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Za študenta drugega letnika in višje pa 
velja, da je imel v predhodnem študi-
jskem letu glede na študijsko leto uvel-
javljanja štipendije na višješolskem ali 
visokošolskem izobraževanju povprečno 
oceno najmanj 8,50 ali pa je bil glede na 
doseženo povprečje uvrščen med najbol-
jših pet odstotkov v svoji generaciji. Zaradi 
dodatne zaostritve izjemnih dosežkov je v 
tekočem študijskem letu Zoisovo štipendi-
jo na novo pridobilo zgolj 450 dijakov in 
študentov. 

MDDSZEM z zaostrovanjem pogojev za 
pridobitev štipendij in posledično nižjim 
številom štipendistov nadaljuje varčeval-
no politiko, žal na račun potencialnih in 
nadarjenih študentov in dijakov.

Na ŠOU v Ljubljani smo MDDSZEM 
predlagali delno omilitev pogojev za 

pridobitev Zoisove štipendije na 1. 
stopnji bolonjskega študija. Konkretno 
to pomeni, da se v definicijo izjemnega 
dosežka vključi povprečna ocena nad 9,4 
ali da se študent uvršča med najboljša dva 
odstotka generacije na svoji smeri študija. 
Predlagali smo tudi, da se med izjemne 
dosežke ponovno doda športne dosežke. 
S tem se poveča dostopnost Zoisovih 
štipendij, obenem pa predstavlja dodatno 
vzpodbudo za resen in uspešen študij. K 
predlogom smo dodali tudi, da študent, ki 
je uspešno pridobil Zoisovo štipendijo, to 
obdrži tudi ob prehodu na višjo stopnjo 
študija, ob trenutni ureditvi namreč šti-
pendijo obdržijo le tisti, ki vpišejo dodatno 
leto, študenti, ki se vpišejo na višjo stopnjo 
pa tvegajo izgubo Zoisove štipendije. 
Trenutna ureditev tako ne vzpodbuja 
čimprejšnjega konca študija, temveč celo 
vzpodbuja podaljšanje časa študija. 

ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE

V decembru 2014 je MDDSZEM objavilo seznam poklicev, ki po določenih kriterijih 
zadostujejo pogojem, da dijaki in študenti, ki se izobražujejo na njim ustreznih pro-
gramih, prejemajo deficitarne štipendije. Deficitarne štipendije predstavljajo novo obliko 
štipendiranja, namenjene so predvsem kot vzpodbuda mladim, da se odločajo za tiste 
poklice, ki so deficitarni. Po definiciji so deficitarni tisti poklici, za katere obstaja razkorak 
med povpraševanjem in ponudbi po delovni sili na trgu dela. Med deficitarne poklice 
se tako na primer uvrščajo: orodjar, izdelovalec kovinskih konstrukcij, elektrikar, mesar, 
zidar, gastronom in elektrotehnik. Pri čemer so vsi izobraževalni programi za pridobitev 
ustrezne delovne kvalifikacije na nivoju srednjega strokovnega izobraževanja, med tem ko 
niti eden program ne ustreza nivoju visokošolskega izobraževanja.

Na ŠOU v Ljubljani smo izrazili prepričanje, da je MDDSZEM s tem zavilo iz poti 
in vizije, po kateri bi Slovenija postopoma prehajala v družbo znanja. Izrazili smo 
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zaskrbljenost, da MDDSZEM s tre-
nutno ureditvijo dodatno utrjuje odnose 
med evropskim centrom in periferijo, kjer 
se države kot Slovenija izkoriščajo kot 
bazen delovne sile za države, ki spadajo v 
tako imenovan center (Nemčija, Francija, 
Nizozemska ...). Zavedamo se, da je za 
preživetje in razvoj določene panoge po-
trebno ustrezno število ljudi s praktičnimi 
znanji, kar pa ne more biti razlog, da je v 
politiki štipendiranja zanemarjena razvojna 
funkcija deficitarnih štipendij. 

Tudi na področju terciarnega izobraževan-
ja obstajajo poklici, ki so deficitarni. 
Obenem so to tisti poklici, ki so v politiki 
štipendiranja zanemarjeni in tisti poklici, 

KADROVSKE ŠTIPENDIJE

Po raziskavi Euroštudent 2013 je izmed vseh študentov, ki so prejemali štipendije, bilo 
le 8 % takih, ki so bili prejemniki kadrovskih štipendij. Na ŠOU v Ljubljani menimo, 
da je bila shema podeljevanja ustrezna, žal pa vsako leto ostane število nepodeljenih 
kadrovskih štipendij previsoko. Zato na tem področju vidimo možnost za napredek pred-
vsem v dodatni promociji kadrovskih štipendij in v nadaljevanju dobre prakse, ki je že vz-
postavljena. Dodatne možnosti za izboljšave vidimo tudi v vzpodbudah za delodajalce, ki 
zaposlujejo kader s področja družboslovnih in humanističnih ved, saj je večina kadrovskih 
štipendij podeljena za študente naravoslovnih ved, predvsem s področja strojništva. 

Spremembe, ki jih zakon uvaja na področju kadrovskih štipendij se nahajajo v razpisnih 
pogojih. Po novem se lahko na razpis Regionalne razvojne agencije (v nadaljevanju: 
RRA) prijavijo le delodajalci, ne več tudi štipendisti. S tem se je razvrednotil pomen 
RRA kot enega izmed ključnih deležnikov v regionalnih razvojnih mrežah. RRA bo 
tako imela stike le z delodajalci, študenti pa bodo morali urejati pogodbene obveznosti 
neposredno z delodajalci. 

MDDSZEM smo takrat pozvali, da v primeru negativnih trendov, ki bi jih lahko s seboj 
prinesle spremembe, nemudoma razveljavi spremembe na področju kadrovskih štipendij 
in ponovno vzpostavi staro prakso.

ki ustvarjajo dodano vrednost. Dejstvo, 
da MDDSZEM ne priznava nobenega 
študijskega programa kot deficitarnega 
obenem diskriminira študente in pomen 
visokošolskega izobraževanja.

Na ŠOU v Ljubljani zato pričakujemo, 
da MDDSZEM ponovno ovrednoti in 
presodi politiko štipendiranja za defici-
tarne poklice, s tem pa tudi kriterije za 
določanje deficitarnosti in premisli, ali 
tovrstna politika res vodi v družbo, ki bo 
ustvarjala presežno vrednost in oceni kat-
eri programi terciarnega izobraževanja so 
ustrezni za uvrstitev v shemo štipendiranja 
za deficitarne poklice. 
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VPISNINE

Kot smo že omenili je bilo leto polno izzivov, s katerimi smo se morali spopasti, saj so 
se tekom študijskega leta vztrajno vrstile želje in poizkusi po uvajanju novih finančnih 
bremen za študente. Tako smo bili v mescu februarju zaposleni tudi z vpisninami na 
fakultete Univerze v Ljubljani. Povod za raziskavo višine vpisnin, ki sicer zaradi neodziv-
nosti nekaterih vodstev fakultet še traja, je bil poizkus dviga vpisnine na Ekonomski 
fakulteti UL, kjer je Upravni odbor Ekonomske fakultete sprejel sklep, s katerim so 
zvišali vpisnino za več kot 600 odstotkov. Sledilo je javno pismo vodstvu fakultete in 
predsedniku UO EF, ki je bilo predstavljeno na seji Študentskega zbora, predstavniki 
študentov pa so omenjeno pismo tudi podprli. 

V javnem pismu smo uvodoma izrazili 
zaskrbljenost nad takratnimi dejanji UO 
EF in pa tudi nad stanjem in trendom, ki 
smo ga opažali in na katerega je treba biti 
pozoren tudi v prihodnosti – namreč neg-
ativni trendi in varčevanje v visokošolskem 
prostoru povzroča negativne posledice za 
študente in študijski proces. Skrb vzbu-
jajoča je postala praksa, ki se je začela 
pojavljati na fakulteta Univerze v Ljubljani. 
Zlasti od vznika gospodarske krize naprej 
sta Univerza in celotno visoko šolstvo 
podrejeno težnjam in pritiskom k vedno 
večji komercializaciji. Manjšajo se sredstva 
za visoko šolstvo, kar posledično pomeni 
manj prihodkov za fakultete, ki finančno 
luknjo najpogosteje zapolnijo s prenašan-
jem bremena na ramena študentov. Praksa, 
ki se pojavlja in je posebej zaskrbljujoča, 
je nenehno zviševanje vpisnih stroškov - 
fakultete namreč s pomočjo višanja vpisnine 
v praksi prikrito uvajajo šolnine, s čimer še 
dodatno slabšajo socialni položaj študentov.

Na ŠOU v Ljubljani odločitve UO EF 
za tako drastično zvišanje vpisnin nismo 
razumeli in smo ostro nasprotovali spreje-
temu sklepu. Prav tako smo pozvali pred-
sednika UO EF, ostale člane UO EF in 
vodstvo EF UL, naj nemudoma preneha 
s poskusi uvajanja prikritih šolnin in naj 
zaustavi izvajanje pritiska na študente EF. 
Vodstvo smo obenem pozvali, da more-
bitna finančna sredstva poišče na alter-
nativen način, ki ne vključuje finančnega 
izčrpavanja študentov. Hkrati smo pozvali 
tudi vse ostale fakultete Univerze v Lju-
bljani, naj nastale finančne luknje zaradi 
znižanega financiranja ne krpajo na račun 
študentov, pač pa naj za nastalo vrzel ter-
jajo državo. Vse deležnike v visokošolskem 
prostoru smo še opomnili, da je država 
tista, ki je sprejela bolonjsko reformo in z 
njo tudi peti letnik, s čimer se je zavezala 
tudi k ustreznemu financiranju le-tega.
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ZAKON O VISOKEM ŠOLSTVU (ZVIS)

16. feburarja 2015 je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) javnosti 
predstavilo predlog koncepta novega Zakona o visokem šolstvu (ZViS). Koncept je pri-
pravila delovna skupina znotraj ministrstva, pri čemer pa v tej fazi postopka niso vključili 
strokovne javnosti. Rezultat tega je seveda popolnoma neusklajen koncept zakona, ki mu 
domala nasprotujejo vsi deležniki, čeprav se obenem vsi zavedajo nujnosti novega Zako-
na o visokem šolstvu. Resor za socialo in zdravstvo je predlog koncepta zakona temeljito 
preučil in pri problematiki aktivno sodeloval z ostalimi resorji in Študentsko organizacijo 
Slovenije (ŠOS).

V nekaj točkah povzemamo analizo ŠOS, ki je nastala kot rezultat 
sodelovanja študentskih entitet. 

KOMERCIALIZACIJA UNIVERZ IN GROB 
POSEG V NJIHOVO AVTONOMNOST 

Predlog koncepta ZViS, ki je bil 
strokovnim deležnikom posredovan 16. 
februarja, spreminja sestavo upravnega 
odbora univerz, za katerega predlaga, da je 
sestavljen iz treh članov iz akademske skup-
nosti (študent in predstavnika zaposlenih), 
treh članov ustanovitelja, se pravi države, in 
treh članov iz gospodarstva (predstavnika 
GZS in predstavnik lokalne skupnosti). 

Nadzor nad javnimi univerzami bi tako 
prevzela politika in kapital. S tem, ko 
akademska skupnost nima več večine v 
vodstvenih organih, strokovni del deležnikov 
izgubi nadzor nad strateškim upravljanjem 
institucije, podrejanje javnih akademskih in-
stitucij in njenih programskih struktur kapi-
talu pa je nevarna poteza z vidika avtonom-
nosti univerz pri izvajanju akademskih 
vsebin in služenju javnemu interesu. 

Študentje smo v kontekstu visokega 
šolstva zagotovo med ključnimi deležni-
ki, predlog koncepta ZViS pa zmanjšuje 
reprezentativnost študentov v organih 

univerze, v katerih smo do sedaj imeli zag-
otovljeno petino članov. Po novem študen-
ti ne bi imeli niti pravice imenovati svojih 
članov v organe, temveč bi jih na predlog 
izbirne komisije imenoval kar sam senat. 
Ukinjanje teh pravic razumemo kot napad 
na interese in predstavništvo študentov. 

Sporen je tudi novi način imenovanje rek-
torja univerze, saj bi ga po novem namesto 
elektorjev imenoval kar senat univerze 
na predlog izbirne komisije. Tak ukrep bi 
porušil demokratično in s tem legitimno 
vodenje univerze, ki trenutno temelji na 
najvišjem konsenzu, saj bi se na teh temel-
jih vzpostavile vodstvene oligarhije, s tem 
pa izključujoč in ekskluziven način izbire 
vodstva in vodenja univerze.

Prav tako smo bili zadržani douvajanja funk-
cije poslovnega direktorja, ki bi prevzel vlogo 
nekakšnega kriznega menedžerja, vodenje 
univerze pa bi s tem postalo še bolj podobno 
privatnemu podjetju, ne pa javni akademski 
instituciji. 
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UVAJANJE PRIKRITIH ŠOLNIN 

Vavčerski sistem, ki ga predvideva predlog koncepta ZViS, predvideva vračanje stroškov 
letnika, v kolikor študent ne opravi vsaj 10 % ECTS (pri tem gre omeniti, da se študentu 
kljub opravljenim obveznostim kreditne točke priznajo šele, ko predmet v celotni opravi). 
Na 2. in 3. stopnji koncept ZViS predvideva plačilo stroškov študija, če študent le-tega 
ne dokonča. 

Ta ukrep naj bi razumeli kot način destimuliranja mladih za fiktivno vpisovanje, v resnici 
pa gre za prikrito uvajanje šolnin. Javne univerze so v finančnih stiskah predvsem zaradi 
zmanjševanja sredstev države, ta pa želi finančno breme preložiti na študente. Kako so 
vavčerji vodili do šolnin, lahko vidimo na primeru sosednje Avstrije. 

Ukrep vavčerjev bi deloval destimulacijsko na vpis na fakultete, saj se bodo mladi s 
posebnimi potrebami in tisti iz socialno šibkejših družin zaradi finančnih nevarnosti raje 
odrekli možnosti študija. S tem bosta omejeni študentova svoboda in odgovornost pri 
izbiri študija ter zmanjšana dostopnost javnega šolstva. 

FINANCIRANJE VISOKEGA ŠOLSTVA 

Financiranje visokega šolstva mora biti urejeno na način, da se sredstva za javne univerze 
ne zmanjšujejo. Predlog koncepta omogoča nižanje sredstev univerzam, in sicer do 1 % 
letno. 
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Financiranje naj bi se uredilo v obliki triletnih pogodb, zadnje soglasje pa bi še vedno 
morala dati vlada. Takšna ureditev pušča široko odprta vrata za vplivanje politike na de-
lovanje univerz. Čeprav se financiranje končno ureja z zakonom in ne zgolj z vsakoletno 
uredbo vlade, moramo opozoriti, da predlagani sistem financiranja spodbuja fakultete k 
izvajanju čim več študijskih programov, čeprav vemo, da je teh že danes preveč. 

TRAJANJE IN OBLIKE ŠTUDIJA 

ŠOS se je zavzel za enoten modul študija za neregulirane poklice, se pravi triletne dodip-
lomske in dvoletne podiplomske programe (3 + 2) z možnostjo dodatnega leta na vsaki 
stopnji (n + 1), vse skupaj pa je treba zapisati v zakon. 

Zadržani so bili do študija na daljavo kot ene od predvidenih oblik študija, saj se je ta 
praksa do sedaj izkazala za študij neprimerljivo slabše kvalitete. Obremenitev študenta, ki 
študira na daljavo, ni niti približno enaka kot pri klasičnem študiju – temu primerno ne 
more bit enak niti pridobljeni naziv. 

KAKOVOST 

V ŠOS zagovarjajo avtonomno delovanje 
in ustrezno financiranje agencije NA-
KVIS. V Svetu NAKVIS morajo študenti 
imeti vsaj petino svojih predstavnikov, 
akreditacija zavoda pa mora biti vezana na 
prvo akreditacijo študijskega programa. Pri 
tem mora biti argument znanstvene rel-
evantnosti in ustreznosti bolj pomemben 
od argumenta gospodarskih in finančnih 
interesov. 

POLITEHNIKE 

Politehnika je nova oblika visokošolskega 
zavoda, ki bi izvajala strokovne tehniške 
programe in združevala višješolske teh-
niške zavode. Politehnike naj bi delovale v 
večji povezavi z gospodarstvom in študen-
te izobraževale za poklice, po katerih je na 
trgu večje povpraševanje. 

Čeprav ukrep na prvi pogled ne deluje 
tako negativno, smo skeptični predvsem 
do vprašanja financiranja, ki bi šlo na 
škodo že obstoječih javnih univerz. Nove 
birokratske strukture bodo pomenile 
finančni in programski pritisk na že obsto-
ječe javne institucije, saj bo vreča denarja 
ostala enako velika, krog porabnikov 
sredstev pa se bo razširil. 

Ustanavljanje politehnik ob ohranjanju 
binarnosti na univerzah in fakultetah tako 
ni smiselno. Evropski trend je združevanje 
politehnik v univerze, pri nas pa bi jih 
razdruževali in s tem ustvarili dodatne 
administrativne stroške. Politehnike prav 
tako ne povečujejo zaposljivosti diplo-
mantov, ampak je za to treba spremeniti 
nacionalno ogrodje kvalifikacij. 
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SREDSTVA ZA MOBILNOST

Po predlogu koncepta je na področju visokega šolstva sledilo zatišje, kar je bilo pos-
ledica predvsem kadrovske zmede in prihodov ter odhodov na ministrski položaj 
pristojnega ministrstva za izobraževanje. Za prekinitev mirnega obdobja je bilo tokrat 
odgovorno ponovno Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
(MDDSZEM), ki ni zagotovilo sredstev, s katerimi bi Javni sklad za razvoj kadrov in 
štipendije razpisal dodatne štipendije k Erasmus+ finančni pomoči. Da osvežimo znanje 
– študenti lahko odidejo na Erasmus izmenjavo na vseh stopnjah študija, pri čemer so 
upravičeni do štipendije (v višini od 300 do 500 EUR mesečno, ki jo prejemajo najmanj 
3 in največ 10 mesecev mobilnosti). Poleg tega so bili sedaj upravičeni do dodatka nacio-
nalne države, ki je v Sloveniji znašal 150 EUR mesečno. 

Dodatna sredstva, ki jih je namenjalo MDDSZEM so bila namenjena kot pomoč slov-
enskim študentom v zvezi z njihovim bivanjem v tujini in s tem povezanimi (visokimi) 
stroški. Dodatna sredstva so bila v številnih primerih jeziček na tehtnici, ki je prevladal in 
omogočil študentom mednarodno mobilnost. Po podatkih raziskave Eurostudent (2013) 
so ravno finančne ovire ključen dejavnik za (ne)odločanje za mobilnost v času študija. 
Na Resorju za socialo in zdravstvo smo bili takrat prvi, ki smo opozorili na nastalo 
situacijo in vzbudili pozornost ostalih deležnikov. Ker je problematika širših razsežnosti 
kot samo v okviru Univerze v Ljubljani, smo omenjeno tematiko prenesli na Študentsko 
organizacijo Slovenije (ŠOS).

8. junija je tako ŠOS uspela od pristojnih ministrstev – MDDSZEM in MIZŠ – dobiti 
zagotovilo, da bodo študenti, ki se bodo odločili za mobilnost v času študija, še naprej 
prejemali dodatek. 
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PRAVICE ŠTUDENTOV PO DOPOLNJENEM 26. LETU STAROSTI

Preden smo se po napornem letu odpravili na študijski in delovni počitek smo analizirali 
pravice študentov po dopolnjenem 26. letu starosti. Pogosto se namreč dogaja, da se 
zaradi najrazličnejših razlogov – bodisi zaradi socialnih okoliščin ali časovna odložitev z 
začetkom opravljanja študija – študij zavleče tudi v leta po dopolnjenem 26. letu. Dopol-
nitev 26. let je za študente mejnik, ki ne pomeni prav veliko razlogov za veselje. Razlog 
tiči v dejstvu, da mu ne glede na nadaljevanje študija, ohranitev statusa študenta in ostale 
okoliščine, ugasnejo številne pravice, ki znatno vplivajo na socialni status študenta in 
njegove družine. V nadaljevanju pa nekaj o tem kdo je študent, katere pravice ima štu-
dent in katere mu ugasnejo.

Študent je vsaka oseba, ki se vpiše na 
visokošolski zavod in se izobražuje po 
dodiplomskem ali podiplomskem pro-
gramu. Vsak študent ima pravico, da (66. 
čl. Zakona o visokem šolstvu): 

•	 se ob rednem napredovanju izobražuje 
in dokonča študij pod pogoji, ki so 
veljali ob vpisu

•	 lahko enkrat v času študija ponavlja 
letnik oziroma se prepiše

•	 študira vzporedno
•	 lahko napreduje in dokonča študij 

v krajšem času, kot je predvideno s 
študijskim programom

S pridobitvijo statusa študenta oseba 
pridobi nekatere pravice, ki sicer temeljijo 
na samem statusu študenta neodvisno od 
načina študija (redni ali izredni), v skladu s 
posebnimi predpisi, če niso iskalci zapos-
litve (69. čl. Zakona o visokem šolstvu):

•	 zdravstvenega varstva
•	 subvencionirane prehrane, prevozov in 

bivanja
•	 štipendiranja
•	 družinske pokojnine
•	 dela preko študentskega servisa
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Prva v sklopu dodatnih pravic študentov je pravica do prejemanja družinske pokojnine 
po dopolnjenem 15. letu starosti. Upravičenci do družinske pokojnine so otroci od 
dopolnjenega 15. leta oziroma do konca šolanja, vendar največ do dopolnjenega 26. leta 
starosti (kar pomeni, da pravica do prejemanja družinske pokojnine preneha najkasneje z 
dopolnitvijo 26. leta). Otrok mora za uveljavljanje pravice vsako leto Zavodu za poko-
jninsko in invalidsko zavarovanje predložiti potrdilo o šolanju.

Denarna socialna pomoč je namenjena zadovoljevanju minimalnih življenjskih potreb v 
višini, ki omogoča preživetje. Določena je z Zakonom o socialno varstvenih prejemkih 
(ZSarPre). Uveljavite jo lahko, če dohodek na osebo ne dosega meje dohodkov, ki je 
zakonsko predpisana, in so hkrati izpolnjeni tudi drugi z zakonom določeni pogoji. 

Študent do dopolnjenega 26. leta lahko denarno socialno pomoč pridobi le v okviru svoje 
družine, saj do te starostne meje velja dolžnost preživljanja s strani staršev (po študentovem 
26. letu preneha obveznost preživljanja s strani staršev). Študent lahko denarno socialno 
pomoč, kot samska oseba in neodvisno od svoje družine, pridobi le v izjemnih primerih.

Preživninska obveznost staršev do 
otroka določa Zakon o zakonski zvezi in 
družinskih razmerjih (ZZZDR in sicer 
v 123. členu). Starši so dolžni preživljati 
svoje otroke do 18. leta starosti. Če se 
otrok redno šola pa tudi, če se redno šola 
vpisan na izredni študij, so ga starši dolžni 
preživljati tudi po 18. letu starosti, vendar 
največ do dopolnjenega 26. leta starosti 
(govorimo torej o obveznosti preživljanja 
s strani staršev). Ta obveznost se zaključi z 
dopolnjenim 26. letom.

Zdravstveno zavarovanje je urejeno 
v Zakonu o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ).

Študent, ki sam ni zavarovanec, je obvezno 
zdravstveno zavarovan kot družinski član 
do dopolnjenega 15. leta starosti oziroma 
do dopolnjenega 18. leta starosti, po tej 
starosti pa le, če se šola, in sicer do konca 
šolanja, vendar največ do dopolnjenega 
26. leta starosti. Obvezno zdravstveno za-
varovanje mu v tem primeru krije celotno 
vrednost zdravstvenih storitev.

Ko študent izgubi status študenta ali ko 
dopolni 26. let, si mora tako obvezno 
kot dopolnilno zdravstveno zavarovanje 
urediti sam. Če se študent po končanem 
študiju zaposli ali samozaposli, je zavaro-
van s tega naslova. Če je brez dohodkov, 
si mora načeloma prispevke plačevati sam 
pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje.
 
Za pridobitevštipendije mora posameznik 
po Zakonu o štipendiranju (ZŠtip-1; gre 
za nov zakon:2013) najprej izpolnjevati 
splošne pogoje za pridobitev katerekoli 
štipendije, nato pa mora izpolnjevati še 
posebne pogoje, ki se razlikujejo glede 
na vrsto štipendije. Eden izmed splošnih 
pogojev za pridobitev štipendije je starost 
ob vpisu: Oseba se mora prvič vpisati 
na višješolski ali visokošolski študijski 
program pred dopolnjenim 27. letom 
starosti oziroma na program izobraževanje 
odraslih pred dopolnjenim 22. letom.

Delo preko študentskega servisa lahko 
nemoteno opravlja, pri čemer se mu še 
vedno prizna posebna osebna olajšava (t.i. 
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študentska olajšava), ki za leto 2014 znaša 
2477,03 evra, vendar le, če se je na študij 
vpisal pred dopolnjenim 26. letom in od 
vpisa na dodiplomski stopnji ni minilo 
več kot 6 let oziroma več kot 4 leta na 
podiplomski stopnji.Osebe s statusom 
udeleženca izobraževanja odraslih nimajo 
pravice do dela prek napotnice po dopoln-
jenem 26. letu.

Starost ni omejitev za vpis, vendar se 
študentu (govorimo o študentu po do-
polnjenem 26. letu) ne priznava posebna 
olajšava za delo preko študentskega servisa 
in se mu lahko mesečno trga akontacija 
dohodnine.

Poleg vsebinskega dela smo na Resorju 
izpeljali tudi številne projekte. V okviru 
Resorja sta potekala dva celoletna projekta 
- delavnice za otroke študentskih družin 
in Zaposlitveni klub. Pri prvem smo pri 
izvedbi sodelovali s klubom študentskih 
družin. Skupaj z njimi je bilo izvedenih 
več skupnih aktivnosti in delavnic. Slednji 
projekt, Zaposlitveni klub, pa je trenut-
no še v fazi vzpostavljanja zaposlitvene 
platforme, katere namen je skozi celotno 
študijsko leto iskati štipendijske priložno-
sti, iskanje zaposlitvenih možnosti in 
navezovanje stikov med študenti in poten-
cialnimi delodajalci.

Nekaj besed še namenimo tradiciona-
lnemu in osrednjemu projektu Resorja 
za socialo in zdravstvo, Mesec sociale in 
zdravstva. Projekt je kot je že v navadi 
potekal v mesecu aprilu, aktivnosti so bile 
razdeljene po tedenskih sklopih in so po-
tekale tekom celotnega meseca. V nadal-
jevanju si oglejte nekaj osrednjih okroglih 
miz in ostalih aktivnosti, ki so potekale v 
sklopu Meseca sociale in zdravstva.

Mesec smo začeli z okroglo mizo na temo 
socialnega podjetništva, ki je potekala na 
Ekonomski fakulteti. Na socialno pod-
jetništvo smo se odločili predvsem zaradi 
časa v katerem živimo, socialno pod-
jetništvo namreč predstavlja alternativo 
konvencionalnemu načinu podjetništva, 
ki je orientiran k ustvarjanju dobička. Je 
namreč spekter gospodarskih dejavnosti, 
ki ni del javnega niti zasebnega sektorja. 
Glavna značilnost je lastnina deležnikov, 
katerih primarni cilj ni dobiček, pač pa 
socialno podjetništvo spodbuja sodelovan-
je in skupna vlaganja ljudi, prostovoljstvo 
in krepi solidarnost. 

Naslednja problematika, kjer smo odprli 
javni prostor za razpravo je čedalje bolj 
razširjeno prekerstvo in z njim povezano 
prekerno delo. Javno tribuno smo malce 
provokativno poimenovali kar novodob-
no suženjstvo, saj je prekerstvo v mnogih 
pogledih ravno to. Prekerno delo je ena 
izmed oblik delovne aktivnosti, zanjo je 
značilno da je občasna ali začasna, nestalna 
in negotova.Prekerci veljajo za prožno 
delovno silo, ki je priljubljena seveda na 
strani delodajalcev, medtem ko za delavce 
pomeni mizerno življenje, brez socialne 
varnosti in varne prihodnosti – novodob-
no suženjstvo. Mnogokrat se prekarnost 
skriva za pojmom fleksibilnega dela.

V sklopu Mesca sociale in zdravstva so 
potekala tudi uvodna srečanja in javne 
tribune na sicer neodvisno organiziran 
dogodek, ki pa prav tako poteka pod okril-
jem ŠOU v Ljubljani, Marihuana marš. V 
Cankarjevem domu je tako potekala javna 
debata na temo konoplje in z njo poveza-
nimi problematikami.
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Zgoraj naštete vsebine so pokrile »socialni« del Meseca, pozabili pa 
nismo niti na »zdravstveni« del, ki ga je oznanil projekt »Jem zdra-
vo«, ki je potekal v sodelovanju s Študentsko organizacijo Slovenije 
(ŠOS). ŠOS si s projektom Jem zdravo. Študiram s polno paro! že od 
leta 2012 prizadeva spodbuditi študente k zdravemu načinu preh-
ranjevanja, saj lahko dobro študira le zdrav študent. Vse prepogosto 
se namreč zgodi, da študenti zaradi časovne stiske in nepoznavanja 
priprave hrane posežejo po hitro pripravljeni in pogosto nezdravi 
hrani. Nezdrave prehranjevalne navade, zlasti neprimerna izbira živil 
in neredna prehrana, lahko povzročijo slabše počutje in slabšo delovno 
storilnost ter hkrati vplivajo na zmanjšano odpornost organizma.

Organizirali smo Študentski krvodajalski teden, Pohod na Šmarno 
goro, Teden zdrave prehrane, ki je potekal v sodelovanju s Študentsko 
menzo. Študenti so tekom tega tedna lahko izmed ponujenih  menijev 
izbrali v ta namen posebej pripravljen meni, ki je še dodatno povečal 
kvaliteto obrokov v Študentski menzi. Misli na srceje enodnevni 
dogodek, ki smo ga ponesli med ljudi, saj je bil organiziran na Prešer-
novem trgu. Mimoidoče smo izobraževali o problematiki srčno-žilnih 
obolenj in jim predstavili pomen zdravega načina življenja. Izvajali 
smo tudi brezplačne meritve sladkorja, tlaka, holesterola in celotne ses-
tave telesa. Projektu so se pridružili tudi zdravniki iz UKC Ljubljana.

Za konec pa nismo pozabili niti na dobrodelnost in na socialno na-
jšibkejše. Tekom meseca smo zbirali tudi star papir, izkupiček pa smo 
namenili Zavodu Študentska svetovalnica. 

S tem smo prišli do konca letnih aktivnosti Resorja za socialo in 
zdravstvo. Poleg zgoraj omenjenega dela smo sodelovali še v okviru 
številnih problematik, ki so jih kasneje prvobitno vodili drugi akterji in 
deležniki. Tako smo na primer aktivno sodelovali tudi pri problematiki 
neplačanih pripravništev, vendar pa zgoraj teh aktivnosti nismo omen-
jali. Za konec sledijo še v uvodu obljubljene študentske pravice ter na-
potki in navodila za pridobitev subvencionirane študentske vozovnice 
in pomoč za vpis v sistem študentske subvencionirane prehrane.
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Študij in 
študentove 
pravice
ŠTUDENT, KDO SEM JAZ?

Preden se podamo v pravice in dolžnosti študentov moramo najprej opredelili kdo je 
študent. Študent je oseba, ki je vpisana na visokošolski zavod in se izobražuje na dodip-
lomskem ali podiplomskem študijskem programu. Status študenta v glavnem opredeljuje 
Zakon o visokem šolstvu (ZViS), nekatere pravice pa so podrobneje urejene v drugih 
zakonih. Pravice in dolžnosti ter posebne oblike pravic so prav tako opredeljene v statutih 
univerz in nadalje v pravilnikih o dodiplomskem in podiplomskem študiju na fakultetah. 
Status študenta se izkazuje s študentsko izkaznico.

Poznamo posebne oblike statusa študenta med katere pa štejemo tudi določene posebne 
pravice. Priznajo se študentom, ki imajo status študenta športnika, študenta priznanega 
umetnika ali študenta s posebnimi potrebami, ki zaradi svojega izvenštudijskega delo-
vanja, bolezni ali okvare ne morejo opravljati študijskih obveznosti v roku in se jim lahko 
status študenta izjemoma podaljša.
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Status študenta športnika dobi študent, ki ob vpisu v prvi ali višji letnik predloži potrdi-
lo o kategorizaciji pri Olimpijskem komiteju Slovenije.

Status študenta priznanega umetnika dobi študent, ki mu ga senat članice na njegov 
predlog na temelju predloženih kritik, objavljenih v strokovnem in dnevnem tisku, podeli 
s sklepom.

Status študenta s posebnimi potrebami dobi študent, ki ob vpisu predloži ustrezno 
mnenje pristojne komisije za usmerjanje otrok, mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb 
s posebnimi potrebami ali pa predloži mnenje invalidske komisije. Članica univerze s 
pravili opredeli način opravljanja študijskih obveznosti in pogoje za prehod v višji letnik-
za študente s posebnimi oblikami statusa študenta.
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PRENEHANJE STATUSA ŠTUDENTA

Poleg tega, da vemo kdo je študent, kaj je 
status študenta in posebne oblike le tega, 
je pomembno vedeti tudi kdaj in v katerih 
primerih nam status študenta preneha 
veljati.

Status študentu preneha veljati, če študent:

•	 diplomira,
•	 ne diplomira v dvanajstih mesecih po 

zaključku zadnjega semestra,
•	 se izpiše iz fakultete,
•	 se med študijem ne vpiše v naslednji 

letnik oziroma semester,
•	 je bil izključen,
•	 dokonča podiplomski študij,
•	 ne dokonča podiplomskega študija v 

ustreznem, s statutom predpisanem 
roku.

V primerih iz 2., 4. in 7. alineje se študen-
tu iz upravičenih razlogov status študenta 
lahko tudi podaljša, vendar največ za 1 leto 
(upoštevajoč prakso, bi takšni upraviče-
ni razlogi lahko bili: dalj časa trajajoča 
bolezen, materinstvo, težke socialne in 
družinske okoliščine itd.).

Zakon o visokem šolstvu predvideva še 
izjemo glede materinstva, in sicer imajo 
študentke matere, ki v času študija rodijo 
otroka, pravico do podaljšanja študentske-
ga statusa za eno leto za vsakega živoro-
jenega otroka in tako njihovo podaljšanje 
statusa ni omejeno na največ 1 leto.

KAKO LAHKO ŠTUDIRAM?

Študijski programi se delijo po stopnjah 
študija. Poznamo dodiplomski študij (1. sto-
pnja), katerega ime nam pove, da po končani 
izobrazbi pridobimo uradno veljavno listino 
– diplomo, naslednja stopnja je podiplomski 
študij, ki se razdeli na 2. in 3. stopnjo. 

Ločimo visokošolski strokovni študij in 
univerzitetni študij.

Visokošolski strokovni študij (1. stopnja 
VS) traja 3 leta, pri čemer je vsak letnik 
ovrednoten s 60 ETCS točkami (t.i. 
kreditne točke). Kreditna točka je izpeljava, s 
katerimi se ovrednoti težavnost ter količina 
dela za posamezen predmet oz. letnik študi-
ja. Za vsako točko naj bi študent opravil med 
25 in 30 ur dela. Pri visokošolskem študiju 
študenti v času izobraževanja praviloma 
opravljajo tudi študijsko prakso. 

POZOR: Kreditne točke niso
povezane z oceno, ki jo študent 
doseže. Ta pravila so enaka za 
vse študijske programe in stopnje 
študija!

Univerzitetni študij (1. stopnja UNI) traja 
3 ali 4 leta (odvisno od študijskega pro-
grama), vsak letnik pa je ovrednoten s 60 
ETCS točkami. Veljajo enaka pravila kot 
pri visokošolskem strokovnem študiju, ven-
dar študijska praksa praviloma ni obvezen 
del študijskega programa.
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Na podiplomski stopnji študija poznamo enoviti magistrski študij (2. stopnja), magis-
trski študij (2. stopnja) in doktorski študij (3. stopnja). 

Enoviti magistrski študijski programi (2. stopnja) traja 5 let in se v glavnem izvaja na 
študijskih smereh, za katere veljajo posebni predpisi. Magistrski študij (2. stopnja) traja 
1 ali 2 leti (odvisno od trajanja programa na prvi stopnji – skupno traja študij 1. in 2. 
stopnje 5 let). 

Doktorski študij (3. stopnja) traja praviloma 3 leta, praviloma obsega 180 ETCS točk, 
kar pomeni 60 točk na študijsko leto. V času študija mora doktorand opraviti obvezno-
sti določene s študijskim programom, pri čemer mora uspešno izdelati in zagovarjati 
doktorsko nalogo. Od 1. in 2. stopnje se bistveno razlikuje po tem, da je doktorski študij 
plačljiv.

Najbolj ambiciozni se včasih odločajo za t.i. vzporedni študij, kar pomeni študij na dveh 
ločenih študijskih programih,lahko na istem ali pa na različnih visokošolskih zavodih. 
Vzporedni študij je mogoč za vse študente, vendar šele po uspešnem zaključku prvega 
letnika študija na matičnem programu študija. Poleg tega mora izpolnjevati pogoje za 
vpis na željen študijski program ter pridobiti ustrezno soglasje visokošolskega zavoda. 
Praviloma je na voljo 5% vseh razpisanih mest za študente, ki se odločijo za vzporeden 
vpis, prednost pa imajo tisti z boljšim študijskim uspehom.

Verjetno najpomembnejša delitev in dihotomija pri študiju je na področju izvedbe študi-
jskega programa. Poznamo redni in izredni študij.

Redni študij je najpogostejša oblika 
študija in je na 1. in 2. stopnji na javnih 
zavodih brezplačen, saj ga financira država. 
Na redni študij se lahko vpiše vsak, ki iz-
polnjuje pogoje za vpis, ne glede na starost 
ali zaposlitveni status. Pravico do rednega 
študija imajo tudi osebe, ki so zaposlene, 
vendar jim ne pripadajo pravice, ki izhajajo 
iz statusa študenta. Redni študij je orga-
niziran tako, da naj bi študent porabil 8 ur 
dnevno za študij, ki je lahko organizirane 
oblike ali kot samostojno delo. 

Za izredni študij se študentom zaraču-
na šolnina. Višina šolnine je določena s 
cenikom zavoda in je odvisna od posa-
meznega študijskega programa. Praviloma 
je namenjen tistim, ki se izobražujejo 
ob delu. Temu primerno so urejene tudi 
obveznosti in so praviloma organizirane 
ob popoldnevih ali celo ob vikendih. Po 
obsegu in zahtevnosti je enakovreden 
rednemu študiju, razlika je v organizaciji 
in razporeditvi študijskih obveznosti.
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SPLOŠNO O ŠTUDIJU

Začetek in konec študijskega leta traja od 1. oktobra do 30. septembra. Študentovo delo 
v posameznem študijskem letu traja od 37 do 42 tednov po 40 ur na teden (redni študij). 
Za izredni študij se, če narava študija to omogoča, študentovo delo v posameznem študi-
jskem letu lahko razporedi na daljši čas, vendar ne več kot v študijsko leto in pol. 
 
Študijsko leto ima najmanj 34 tednov organiziranega izobraževalnega dela, ki obsega 
predavanja in vaje, praktično izobraževanje ter strokovne ekskurzije. Na teden je lahko 
najmanj 20 in največ 40 ur predavanj in vaj. 
 
Razporeditev izobraževanja, izobraževanja proste dneve, trajanje in razporeditev počitnic 
za študente, razporeditev letnega dopusta in strokovnega izpopolnjevanja za strokovne 
delavce določi direktor oziroma dekan v skladu s koledarjem, ki ga sprejme minister. 
Praktično usposabljanje lahko poteka čez vse leto ali pa strnjeno ob koncu vsakega študi-
jskega leta. 
 

Za izredne študente se lahko predavanja, 
seminarji in vaje organizacijsko in časovno 
prilagodijo. 

Študentovo delo se ocenjuje z izpiti, sem-
inarskimi nalogami, vajami, lahko pa tudi 
z izdelki, projektnimi nalogami, nastopi ali 
kako drugače, če je tako določeno s študi-
jskim programom. Študent mora pripraviti 
tudi poročilo o praktičnem izobraževanju. 
Lestvica ocen sega od 1 do 10, pri čemer 
je 10 najvišja ocena, 6 pa najnižja še pozi-
tivna ocena. Diplomski izpit je sestavljen 
iz diplomske naloge in ustnega zagovora. 
Ko študent opravi vse obveznosti, dobi 
diplomo, ki je javna listina. 

 Način in postopek ocenjevanja znanja, 
izpitni red, javne listine ter vodenje evi-
denc in dokumentacije v višjih strokovnih 
šolah ureja Pravilnik o ocenjevanju znanja 
v višjih strokovnih šolah ; v študijskih 
programih pa so natančno določeni pogoji 
za napredovanje in dokončanje študija.

Študent, visokošolski zavod in delodajalec 
sklenejo tripartitno pogodbo o praktič-
nem izobraževanju, v kateri se določijo 
študentove pravice in odgovornosti ter 
naloge in odgovornosti šole in delodajalca. 
Po zakonu podrobne pogoje za prostor, 
opremo in mentorje, ki jih mora izpolniti 
delodajalec, določi pristojna zbornica. 
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ŠTUDENTOVA PRAVICA

S pridobitvijo statusa študenta pridobiš tudi določene pravice, 
seveda pa tudi obveznosti. Vse pravice so vezane na status 
študenta, ki ga pridobiš vsako leto ob vpisu in je vezan na 
trajanje študijskega leta. Študenti imajo pravico do vpisa in 
izobraževanja pod enakimi, z zakonom, statutom in študijskim 
programom določenimi pogoji. Pri tem:

•	 se ob rednem napredovanju izobražujejo in dokončajo 
študij pod pogoji, ki so veljali ob vpisu,

•	 lahko enkrat v času študija ponavljajo letnik ali spremenijo 
študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti 
na prejšnji smeri ali študijskem programu,

•	 se lahko izobražujejo po več študijskih programih (vz-
poredno izobraževanje), po interdisciplinarnih ali po 
individualnih študijskih programih, ki jih izvaja eden ali več 
visokošolskih zavodov,

•	 lahko napredujejo in dokončajo študij v krajšem času kot je 
predvideno s študijskim programom.

•	 Študenti imajo v skladu s posebnimi predpisi ne glede 
na to, ali se študij izvaja kot redni ali izredni, pravico do 
zdravstvenega varstva in drugih pravic ter ugodnosti (preh-
rana, prevozi, štipendiranje), če niso v delovnem razmerju 
ali prijavljeni kot iskalci zaposlitve.

•	 Republika Slovenija subvencionira bivanje študentov v 
javnih in zasebnih zavodih, pri drugih pravnih osebah, 
registriranih za dejavnost študentskih domov, prek njih pa 
tudi pri zasebnih lastnikih sob.

•	 Republika Slovenija subvencionira prevoze študentov, ki 
se izobražujejo v oddaljenosti petih kilometrov ali več od 
kraja stalnega prebivališča. Do subvencije bodo upravičeni 
študenti, ki niso zaposleni. 

•	 Študenti državljani Republike Slovenije imajo možnost bi-
vanja v študentskih domovih, drugih zavodih in pri pravnih 
osebah, registriranih za dejavnost študentskih domov, preko 
njih pa tudi pri zasebnih lastnikih sob, ki jih oddajajo v 
najem, državljani drugih držav pa pod pogoji, določenimi s 
posebnimi predpisi.

•	 Študenti državljani Republike Slovenije, ki se izobražujejo 
zunaj kraja stalnega prebivališča, imajo pravico do subven-
cioniranega prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi.
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KAJ MORAŠ VEDETI O SISTEMU 
SUBVENCIONIRANE ŠTUDENTSKE 
PREHRANE?

Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) na 
podlagi Zakona o subvencionirani študents-
ki prehrani izvaja sistem subvencionirane 
prehrane. 

Tvoj telefon ob aktivaciji v sistem subven-
cionirane študentske prehrane (SŠP) pos-
tane identifikator za koriščenje študentske 
prehrane, uporaba storitve pa je brezplačna. 
V primeru, da ne želiš uporabljati mobil-
nega telefona za identifikacijo, si lahko na 
točki SŠP kupiš brezkontaktno čip kartico, 
ki stane 15 EUR (v ceno je všteta enkratna 
brezplačna menjava ob izgubi ali uničenju 
kartice). S telefonom (ali brezkontaktno čip 
kartico) se torej kosila ne plačajo, ampak se 
uveljavlja pravica do subvencije. Razliko v 
ceni plačaš neposredno ponudniku. 

POZOR!
Subvencionirana študentska prehrana 
se lahko nudi le med 8.00 in 20.00 uro. 
Upravičenci nimajo pravice do subven-
cioniranega obroka med 15. julijem in 15. 
avgustom. Omejitev koriščenja subvencije 
je 2 subvenciji dnevno, pri čemer mora 
med uporabo prve in druge subvencije 
preteči vsaj 4 ure. 

KAKO SI UREDITE SISTEM 
KORIŠČENJA ŠTUDENTSKE 
PREHRANE?

Za uporabo sistema študentske prehrane se 
morate vsi študenti, ki želite koristiti subven-
cionirane obroke, prijaviti v sistem. To pa storite 
tako, da izpolnite in oddate spletno predprijavo, 
ki jo najdete na naslovu www.studentska-preh-
rana.si. Po zaključku prijave si zapišite številko 
prijavnice, ki se izpiše na zgornjem delu vpisne-
ga obrazca. Brez številke prijavnice bo prijava 
prek spleta brezpredmetna. 

Za registracijo uporabe novega sistema 
prehrane se nato oglasite na lokalnih točkah 
subvencionirane študentske prehrane (v 
nadaljevanju SŠP), s seboj pa prinesite:

•	 številko prijavnice, ki ste jo dobili ob 
spletni predprijavi,

•	 dokazilo o statusu študenta (študentska 
izkaznica ali indeks ali original potrdilo o 
vpisu),

•	 veljavni osebni dokument,
•	 mobilni telefon, s katerim boste uveljavlja-

li subvencijo ali 15 EUR za nakup kartice.

Če boste uveljavljali posebni status (status 
starša, status invalida ...), prinesite s seboj 
vsa potrebna dokazila (rojstni list otroka, v 
primeru invalidnosti pa mnenje zdravnika, iz 
katerega je razvidno, da je oseba invalid).

Ob zaključku prijave boste na SŠP toč-
ki prejeli aktivacijsko kodo za dostop do 
internetnega pregleda pretekle porabe in 
trenutnega stanja prostih subvencij na strani 
www.studentska-prehrana.si.

Točke SŠP najdete na spletni strani www.
studentska-prehrana.si pod zavihkom Točke 
SŠP.

29



SUBVENCIONIRAN JAVNI PREVOZ

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prevozih v cestnem prometu, je raz-
veljavil vse določbe Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki se nanašajo na 
subvencioniranje prevoza za dijake in študente. Pravico do subvencioniranega prevoza 
lahko uveljavljate dijaki, študentje in udeleženci izobraževanja odraslih, ki bivate vsaj 5 
km od izobraževalne ustanove.

Osnovni namen nove ureditve je, da se zaradi zagotavljanja enakih možnosti in dostop-
nosti do izobraževanja vsem študentom, ki izpolnjujejo pogoje znotraj razreda oddaljeno-
sti, omogoči nakup mesečne vozovnice javnega medkrajevnega linijskega avtobusnega 
in železniškega prevoza po enotni ceni. Do subvencije ste upravičeni študenti, ki niste 
zaposleni.

Zakon uvaja:
•	 splošno subvencionirano mesečno vozovnico in 
•	 mesečno vozovnico za 10 voženj.

Cena subvencionirane mesečne vozovnice, ki jo plača upravičenec, je odvisna od razdalje, 
na kateri upravičenec potuje.

Subvencionirana mesečne vozovnice je namenjena tistim upravičencem, ki se dnevno 
vozijo od kraja bivanja do kraja izobraževanja.Cena subvencionirane mesečne vozovnice 
je odvisna od razdalje, na kateri upravičenec potuje v eno smer.

RAZRED ODDALJENOSTI CENA, KI JO PLAČA UPRAVIČENEC

do vključno 60 km 20 evrov

več kot 60 do vključno 90 km 30 evrov

več kot 90 km 50 evrov

Do nakupa vozovnice po 15 EUR, ki velja za največ 10 voženj na mesec, imajo pravi-
co upravičenci, ki med izobraževanjem bivajo v kraju izobraževanja. V vse omenjene 
vozovnice oz. zneske je vključena tudi mesečna vozovnica za Ljubljanski potniški promet 
(LPP).
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KAKO DO VOZOVNICE?

Od ponedeljka, 24.8.2015, naprej lah-
ko upravičenci s pomočjo vloge, ki jo 
potrdi izvajalec vzgojno-izobraževalnega 
programa, pri izvajalcu javnega linijskega 
prevoza potnikov po cesti in železnici 
kupite subvencionirano mesečno vozovni-
co. Na podlagi subvencionirane mesečne 
vozovnice v medkrajevnem avtobusnem 
ali železniškem prometu imate pravico do 
brezplačne uporabe LPP.

Vzorec vloge bo dostopen na:
•	 spletnih straneh Ministrstva za infras-

trukturo in prostor
•	 pletnih straneh Ministrstva za izo-

braževanje, znanost, kulturo in šport
•	 pletnih straneh izvajalcev prevozov, in 
•	 na prodajnih mestih izvajalcev prevo-

zov.

MESEČNA VOZOVNICA LPP

V skladu z novim zakonom mora vsak 
dijak in študent za izdajo subvencionirane 
mesečne vozovnice izpolniti Vlogo za 
izdajo subvencionirane mesečne vo-
zovnice. Navodila, kako pravilno izpolniš 
vlogo, najdeš v Navodilih za izpolnjevanje 
vloge za izdajo subvencionirane mesečne 
vozovnice. 

Natančnejša navodila so na voljo na 
spletnih straneh LPP (http://www.lpp.si/
uporabne-informacije-za-potnike/sols-
ka-mesecna-vozovnica). 
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V KOLIKOR SO OSTALA KAKŠNA VPRAŠANJA
NEODGOVORJENA SMO DOSEGLJIVI NA: 

Študentska organizacija Univerze v Ljubljani
Pivovarniška ulica 6

1000 Ljubljana

Telefon: +386 1 43 80 200
Faks: +386 1 43 80 202

E-mail:info@sou-lj.si

INFORMACIJE LAHKO POIŠČETE TUDI NA NAŠIH STRANEH:

http://www.sou-lj.si/sl/
https://www.facebook.com/souvljubljani
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VARUH ŠTUDENTOVIH PRAVIC

Nujna pomoč pa vam je na voljo pri 
Varuhu študentovih pravic.Namen varuha 
študentov pravic ni zgolj varovanje pravic 
ter pomoč in podpora študentu, ki se 
znajde v zagati. Namen varuha je približati 
ŠOU v Ljubljani slehernemu študenti, 
ter mu omogočiti, aktivno sodelovanje 
pri razvoju organizacije. Varuh študen-
tovih pravic je tako oseba, na katero se 
lahko obrneš, ko se v študijskih ali izven 
študijskih zadevah znajdeš v slepi ulici in 
ne znaš naprej.

Varuh ti bo pomagal najti pravo rešitev 
in ti svetoval, kako se te slepe ulice lahko 
rešiš. Prav tako pa se bo v tvojem imenu 
zavzemal za razvoj Študentske organizaci-
je in opozarjal na kršenje pravic študentov 
Univerze v Ljubljani.
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