Državni svet Republike Slovenije in Študentska organizacija Slovenije vabita na

POSVET O POLOŽAJU ŠTUDENTOV V SLOVENIJI
ki bo v sredo, 21. aprila 2021, ob 9. uri
v dvorani Državnega sveta na Šubičevi 4, Ljubljana.
Socialni in ekonomski položaj študentov sta se v preteklem desetletju nenehno
poslabševala. Obstoječe izobraževalne in socialne politike države ne zagotavljajo
brezplačnega terciarnega izobraževanja slovenskim študentom, kot to deklarativno
določa veljavna zakonodaja. Po podatkih raziskave Evroštudent VI slovenski študent
40 % sredstev za bivanje in študij prejme od družine, prav toliko ga sam zasluži z
delom, le dobrih 10 % sredstev pa prihaja iz naslova štipendijske politike.
Epidemija bolezni COVID-19 je stanje le še poslabšala. Poleg finančnega udarca, ko
je ponudba študentskega dela upadla za do 90 %, se je študij preselil v digitalno
okolje, mladi pa so izgubili socialni stik s svojimi vrstniki. Že obstoječi socialni krizi sta
se tako pridružili zdravstvena ter psihološka stiska, v katerih so se znašli študenti.
Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) je ukrepe za zajezitev virusa ves čas
podpirala, vendar tudi opozarjala na sistemske težave, s katerimi se mladi srečujejo.
Kot je opozorila, je za čas po epidemije nujno potrebno zastaviti sistem, ki bo mladim
olajšal študij in omogočil čim lažji prehod v dostojno zaposlitev po zaključku
izobraževanja. V ta namen so na ŠOS pripravili predlog Zakona za urejanje položaja
študentov, ki naslavlja različne problematike, s katerimi se mladi danes srečujejo. V
okviru tega procesa bomo na skupnem posvetu obravnavali različna področja
študentskega življenja, od štipendijske in bivanjske politike do dostopnosti
visokošolskega izobraževanja in zdravja študentov.
Vljudno vabljeni!
Zaradi razmer v zvezi z epidemijo covid-19 lahko vsi zainteresirani spremljate posvet v živo
na https://drzavnisvet.si/ in preko povezave na spletni strani S-TV Skledar (YouTube in
Twitter).
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PROGRAM POSVETA
9:00 – 9:15

UVODNI NAGOVORI
Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije
Andrej Pirjevec, predsednik ŠOS
Martina Darmanin, predsednica Evropske študentske unije (ESU)

9:25 – 9:40

IZSLEDKI RAZISKAVE EVROŠTUDENT VI
Mednarodna raziskava Evroštudent VI (2016-2018), ki ugotavlja
socialne in ekonomske pogoje življenja študentov v Evropi in
izsledki za Slovenijo
predstavitev: Tina Smonkar, vodja Odbora za socialna in
zdravstvena vprašanja ŠOS
PROBLEMSKA OMIZJA

9:50 – 10:50

A. KAKO SOCIALNI POLOŽAJ ŠTUDENTOV
SLOVENSKA ŠTIPENDIJSKA POLITIKA?

LAJŠA

Prikaz trenutne ureditve štipendiranja v Sloveniji, koliko ta
pomaga študentom ter predlogi izboljšav, za katere bi se morali
v prihodnje zavzemati
moderator: Rok Medved, vodja Resorja za socialo in zdravstvo ŠOU
v Ljubljani
Irena Kuntarič Hribar, direktorica Javnega štipendijskega,
razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS
Tina Smonkar, vodja Odbora za socialna in zdravstvena vprašanja
ŠOS
Branko Meh, predsednik Obrtne zbornice Slovenije
11:00 – 12:00

B. ZDRAVJE ŠTUDENTOV
Skrb za zdravje študentov, katere institucije nudijo pomoč in
načini pomoči študentom pri vzpostavljanju zdravega življenja
moderatorka: Urša Leban, študentka psihologije in nekdanja članica
izvršnega odbora ESU, zadolžena za področje duševnega zdravja
študentov

Dr. Vita Poštuvan, psihologinja in svetovalka v psihološki
svetovalnici in izr. prof. na Univerzi na Primorskem
Dr. Branko Gabrovec, vodja koordinacije območnih enot na NIJZ
Dr. Mojca Miholič, strokovna vodja Zdravstvenega doma za
študente Univerze v Ljubljani
Matic Ber, svetovalec
študentske prehrane
12:10 – 13:10

ŠOS

za

področje

subvencionirane

C. DOSTOPNOST VISOKOŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA V
SLOVENIJI
Vpisni in skriti stroški študija, pomen stroškov študija pri vpisu
na študijski program
moderator: Blaž Plazar, vodja resorja za študijsko problematiko
ŠOU Ljubljana
Dr. Igor Papič, rektor Univerze v Ljubljani
Dr. Franc Janžekovič, v.d. generalnega direktorja Direktorata za
visoko šolstvo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Amir Alibabić, predsednik Društva študentov invalidov Slovenije
Aleksandar Mišković, študent arhitekture na FA UL
Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije

13:20 – 14:20

D. BIVANJE ŠTUDENTOV V ŠTUDIJSKIH SREDIŠČIH
Kje na prioritetni lestvici je reševanje bivanjske problematike
študentov in kaj nas čaka v prihodnjih letih?
moderator: Marko Ruperčič, strokovni sodelavec ŠOS za
študentsko delo
Tomaž Belinger, v.d. direktorja Direktorata
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

za

investicije,

Klemen Ploštajner, mladi raziskovalec na Fakulteti za družbene
vede, Univerza v Ljubljani
Patrik Čelik, predsednik
Študentskih domov Ljubljana

Študentskega

sveta

stanovalcev

Anja Urek, predsednica Študentskega
Študentskih domov Univerze v Mariboru

sveta

stanovalcev

