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Št.: 033-10/2017
Poročilo o delu Komisije za socialno ekonomska vprašanja študentov
Komisija za socialno ekonomska vprašanja študentov UL si je v štiriletnem mandatu prizadevala
na dveh ravneh, in sicer je:
• identificirala probleme socialno ekonomskega položaja študentov, oblikovala predloge za
njihovo razreševanje vodstvu UL in
• preučevala življenjske pogoje študentov v razpoložljivosti in dostopnosti do dobrin in
storitev, s katerimi študenti zadovoljujejo svoje primarne in sekundarne potrebe, ki
vključujejo:
- štipendije
- delo preko Študentskih servisov
- študentske družine
- študente s posebnimi potrebami
- zdravje
- bivanje.
Komisija je sledila priporočilom dotedanje predsednice prof. dr. Zinke Kolarič in je v svoj delovni
načrt zapisala, da bo posebno pozornost posvetila razpoložljivosti dobrin in storitev za
zadovoljevanje primarnih in sekundarnih potreb in na drugi strani tudi dostopnosti le-teh
študentom UL.
Članice in člani komisije smo bili že v začetku mandata sklepčni glede tega, da za delo potrebujemo
več informacij, zato je bila poglavitna naloga tega mandata na UL povabiti čim več deležnikov, ki
bi kot strokovnjaki svojih področji lahko prispevali k boljšemu razumevanju socialno ekonomskega
statusa študentk in študentov UL. V štirih letih smo gostili predstavnike študentskega
zdravstvenega doma, študentskih domov, študentske organizacije, seznanili pa smo se tudi s
sistemom štipendiranja ter z delom Kariernega centra UL.
Največ časa smo namenili povezovanju s študentskim zdravstvenim domom, saj so predstavniki le
tega pokazali veliko mero zanimanja za sodelovanje z UL. Na tem področju je viden največji vpliv
Komisije za socialno ekonomska vprašanja študentov UL na izboljšanje oz. povečanje zanimanja
študentske populacije za preventivne zdravstvene preglede.
Komisija je preučevala tudi veliko povečanje študentskih težav na področju duševnega zdravja.
Predstavniki študentskega zdravstvenega doma so na ta problem posebej opozorili, zato je komisija
predlagala, da se o problematiki obvesti vse članice UL z namenom, da se k problemu pristopi ne
samo z zdravstvene plati ampak tudi s strani posameznih fakultet.
Komisija je v zadnjem letu svojega mandata posvetila posebno pozornost tudi dostopnosti
preventivnih zdravstvenih pregledov tujim študentom in ugotovila, da le-ti nimajo enakih pravic
pri dostopnosti do teh storitev. Izjeme so le študentje, ki prihajajo iz bivših jugoslovanskih republik
in držav, ki imajo s Slovenijo posebne bilateralne pogodbe. Vsi ostali pa se predvsem ob boleznih
ali poškodbah srečujejo z velikimi težavami, saj so za njih vse zdravstvene storitve samoplačniške.
Pri svojem delu smo se članice in člani komisije srečevali tudi s težavami, ki zadevajo obveznost ali
neobveznost preventivnih zdravstvenih pregledov v prvem letniku študija na članicah UL. Mnenje
komisije je, da so pravni akti s tega področja neusklajeni in bi jih bilo potrebno uskladiti, saj tovrstni

zdravstveni pregledi prispevajo tudi k večji kakovosti študija. Predlog komisije je zato, da pravna
služba UL ponovno preuči možnosti, da bi bili preventivni zdravstveni pregledi obvezni na vseh
članicah UL.
Vse članice in člani komisije se strinjamo, da je delo te komisije zelo pomembno predvsem z vidika
kakovosti študija na UL, zato bi tudi predlagali, da se ji s strani UL posveti več pozornosti in se jo
tam kjer je to mogoče vključi tudi v sodelovanje z drugimi službami kot je npr. Karierni center UL
in Center za osebni in profesionalni razvoj študentov UL.
Nekaj ciljev, ki si jih je komisija zadala v začetku mandata je ostalo še odprtih, zato predlagamo
predvsem novi komisiji da odpre vprašanja kot so raziskovanje socialno ekonomskega statusa
študentk in študentov UL s konkretno raziskavo, saj je bila to želja že komisije, ki je delovala pred
tako imenovano finančno krizo. Podatki takšne analize bi UL lahko bistveno pripomogli k dvigu
kakovosti študija, boljšemu ugledu navzven in tudi večjemu povpraševanju po študiju na Univerzi
v Ljubljani.

Ljubljana, dne 13.9.2017

doc.dr. Bojana Mesec

