
Spoštovani predsedujoči, spoštovani minister, poslanci in vsi ostali navzoči. V Zvezi študentskih klubov Slovenije z zaskrbljenostjo in ogorčenostjo spremljamo zadnja dogajanja na področju visokega šolstva v Sloveniji.  Živimo v času velike gospodarske in finančne krize, ki pa ni naša največja težava. Največja težava je naša velika kriza vrednot, naša izgubljenost in občutek breizhodnosti. Ti problemi so se v vsej svoji veličini manifestirali tudi v zadnjih spremembah na področju visokega šolstva. Priča smo neusmiljenemu varčevanju, rezanju, hitrem spreminjanju zakonskih aktov brez pravega soglasja visokošolskih deležnikov in strokovne javnosti. Ko govorim o deležnikih je potrebno povedati da smo študenti najbolj pomemben deležnik, a vendar žal, največkrat neslišan. 
 

 V Zvezi študentskih klubov Slovenije združujemo 57 študentskih klubov iz celotne države, ki delujejo v svojem lokalnem okolju. Preko neposrednega stika s študenti razumemo okoliščine in zastopamo interese študentov tako na lokalni, regionalni, kot nacionalni ravni 

in vemo, kaj študenti potrebujejo. Povem vam lahko tudi, česa študentje ne potrebujemo. Ne potrebujemo srednje ali nizko razrednih javnih univerz, ki bodo zaradi finančne podhranjenosti služile zgolj kot rešilna bilka za socialno ogrožene študente. Tudi ne 

potrebujemo pluralizacije javnih univerz po zgledu »univerzo v vsako vas«, ker povprečne javne univerze ne prinašajo razvoja niti na lokalnem ali regionalnem niti na nacionalnem 
nivoju. Po drugi strani pa prav tako ne potrebujemo številnih samostojnih fakultet vprašljive 
kakovosti.  

 Kar študentje potrebujemo ta hip so kakovostne in dostopne obstoječe javne univerze, ki bodo finančno stabilne ne zgolj v stagnaciji, temveč bodo zmožne stremeti k razvoju in 
inovativnosti. Potrebujemo ugodne finančne stimulacije v obliki štipendij, ki bodo omogočale 
dostojno življenje preko študija, potrebujemo delovna mesta, da se lahko po koncu študija vrnemo v svoja lokalna okolja in prispevamo k razvoju in napredku naše države. In kar ta hip 

najbolj potrebujemo je upanje na boljši jutri in znak s strani vladajočih da jim ni popolnoma vseeno za mlajše rodove, da si bodo ti lahko še vedno privoščili čim boljšo izobrazbo in čim širše znanje. Le dostopna izobrazba je lahko dobro izhodišče za izhod iz krize in le tako lahko zagotovimo družbo blaginje v prihodnosti.   
 

 



Ne moremo pa pristati na mačehovski odnos Vlade RS do tako subtilnega in pomembnega področja, kot je visoko šolstvo. Iz teh razlogov nasprotujemo varčevalnim rezom v visokem šolstvu, kot tudi noveli zakona o visokem šolstvu, kajti ti ukrepi vodijo v nižanje standarda javnega terciarnega izobraževanja in bodo Slovenijo pahnili v spiralo nekakovostnih 

izobrazb in nadaljevanja krize medtem, ko bodo najboljši odhajali iz Slovenije.  
 

Ministrstvo za izobraževanje ter Vlado RS pozivamo, naj umakne sporno novelo Zakona o visokem šolstvu in odpre široko javno razpravo ter poskuša doseči čim večje soglasje vseh deležnikov ob celostni ureditvi visokošolske zakonodaje, ki naj sledi strategiji, ki smo si jo zastavili z nacionalnim programom visokega šolstva do leta 2020, od katerega pa se vidno 
odmikamo. Prav tako pozivamo, da se odreče logiki varčevanja na, za Slovenijo, tako pomembnem področju, kot je visoko šolstvo. Politična podreditev Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu, nižanje finančnih sredstev za študijsko dejavnost in disperzija 
le-teh med še več univerz, prelaganje finančnih bremen na študente,  ali vdor tujih izobraževalnih zavodov z vprašljivo kakovostjo pod pretvezo mednarodnega povezovanja, pa vsekakor ni odgovor na vprašanje kako državo potegniti iz krize. Naj o strokovnih vprašanjih odloča stroka in ne politika, predvsem pa naj se sliši glas študentov.  Hvala! 


