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VPIS V VISOKO ŠOLSTVO

MIA  HOČEVAR

TIMOTEJ VITEZ

Kako poteka vpis v visoko šolstvo?
Ministrstvo, pristojno za izobraževanje, vsako leto najmanj 6 mesecev pred pričetkom 
študijskega leta objavi Razpis za vpis v visoko šolstvo. Razpis za vpis v dodiplomske 
študijske programe je enak za študijske programe javnih visokošolskih zavodov in 
koncesionirane študijske programe koncesioniranih visokošolskih zavodov ne glede 
na način izvajanja študija. Univerze in samostojni visokošolski zavodi razpise za vpis 
v podiplomske študijske programe objavijo na svojih spletnih straneh najmanj štiri 
mesece pred začetkom izvajanja programov.

Kako podati prijavo za vpis v določeni študijski program?
Če je to vaš prvi vpis v dodiplomske študijske programe ali pa ste že kdaj bili vpisani 
in se ponovno vpisujete v 1. letnik drugega programa (se prepisujete), se lahko na 
razpis prijavite v dveh prijavnih rokih. Razpis je običajno objavljen v mesecu januarju. 
Prvi rok se določi z razpisom in poteka med začetkom februarja in koncem marca. 
Prvi prijavni rok za vpis v študijsko leto 2020/21 naj bi trajal od 12. februarja do 18. 
marca, vendar se je zaradi sprememb, ki jih je prinesla epidemiološka kriza, podaljšal 
do 9. junija 2020. Drugi rok traja najmanj 7 dni. Določi se z razpisom v obdobju od 
izteka roka za vpis kandidatov, sprejetih v prvem roku Za študijsko leto 2020/21 je 
drugi prijavni rok določen od 20. do 28. avgusta 2020. Prijavo oddate z elektronsko 
vlogo na spletnem portalu eVŠ. Za prijavo potrebujete kvalificirano digitalno 
potrdilo ali pa si ustvarite uporabniško ime in geslo. Postopek je podrobneje razložen 
v nadaljevanju. Postopek prijave za tiste, ki se z novim študijskim letom vpisujejo v 
drug študijski program 1. stopnje, in s tem koristijo t. i. prepis, je enak kot za tiste, ki se 
prvič vpisujejo v programe dodiplomskega študija.

Vsi kandidati morajo oddati 
elektronsko prijavo na 
spletnem portalu eVŠ!

https://portal.evs.gov.si/prijava/
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Kaj je eVŠ in kako deluje?
Evidenčni in analitski informacijski sistem za visoko šolstvo v Republiki Sloveniji 
(eVŠ) je enotna podatkovna baza z evidencami o študentih in diplomantih, izvajalcih 
visokošolskih dejavnosti in visokošolskih zavodih. Sistem je namenjen spremljanju 
študentov skozi njihovo izobraževanje in pomeni vir informacij, ki so vezane na status 
študenta ter uveljavljanje pravic, ki izhajajo iz tega statusa.

Na spletnem portalu eVŠ se študent lahko prijavi na dva načina: s kvalificiranim 
digitalnim potrdilom ali uporabniškim imenom in geslom. Za digitalno potrdilo 
veljajo vsa spletna kvalificirana digitalna potrdila za fizične osebe uradnih overiteljev 
v Republiki Sloveniji, ki so: SIGEN-CA, AC NLB, POŠTA®CA in HALCOM-CA. Za uspešno 
oddajo je treba imeti urejeno in nameščeno tudi digitalno podpisno komponento 
ProXSign. Na spletni strani eVŠ so podrobna navodila za prijavo na portalu.

Če se kandidat prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom, se natisnjenega 
obrazca po pošti ne pošilja. Po pošti se priporočeno pošlje le priloge, ki se jih ne odda 
elektronsko. Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko 
podpisana ter oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ do roka, določenega 
z razpisom.

Če se kandidat prijavlja brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim 
imenom in geslom), mora obrazec prijave poslati elektronsko po eVŠ, ga nato 
natisniti, podpisati in priporočeno poslati po pošti ali osebno dostaviti do roka na 
naslov, določen z razpisom. Ne glede na način prijave kandidat pošlje priloge k prijavi 
priporočeno po pošti ali jih dostavi osebno v skladu z razpisom.

Kako potekata prijavna roka?
V prvem roku se lahko prijavijo vsi kandidati, ki se nameravajo vpisati v študijskem 
letu, za katerega se objavlja razpis.

V drugem prijavnem roku se na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo kandidati, ki se 
niso prijavili v prvem prijavnem roku ali pa se niso uvrstili v nobenega od v prvi prijavi 
vpisanih študijskih programov. Izjemoma se lahko prijavijo tudi kandidati, ki so bili v 
prvem roku sprejeti, če imajo za to upravičen razlog. O upravičenosti razloga odloči 
pristojni organ univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda na podlagi 
prošnje kandidata.

Diplomanti in študentje, ki bodo diplomirali 
v tekočem študijskem letu, se na redni študij 

lahko prijavijo le na mesta za diplomante.
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Kako ob prijavi uveljaviti poseben status?
Kandidati zaprosijo za dodelitev statusa kandidata s posebnim statusom z 
individualno prošnjo, kateri priložijo listine, ki dokazujejo: 
- motnje v telesnem in duševnem razvoju, 
- invalidnost, 
- kronično bolezen ali posledice akutne bolezni, ki med prijavno-sprejemnim 
postopkom še trajajo in so vplivale na uspeh v obdobju, ki se upošteva za sprejem (3. 
ali 4. letnik srednje šole oziroma zaključek srednje šole), 
- izjemne socialne razmere ali 
- status vrhunskega športnika ali umetnika v obdobju, ki se upošteva za sprejem (3. 
in 4. letnik srednje šole oziroma zaključek srednje šole). 

O dodelitvi statusa odloči pristojni organ univerze oziroma javnih in koncesioniranih 
samostojnih visokošolskih zavodov ter o tem pisno obvesti kandidata. Več informacij 
o dodelitvi statusa kandidata s posebnim statusom ter sprejemu v študijski program 
lahko kandidati najdejo na spletnih straneh visokošolskih zavodov.

Drugi prijavni rok
Izbirni postopek se v drugem vpisnem roku opravi najkasneje do 25. septembra. 
Če število prijav preseže število prostih vpisnih mest, so kandidati izbrani ob 
upoštevanju meril, ki so s študijskim programom določena ob omejitvi vpisa.

Ali je možna pritožba na vpisni postopek?
V primeru kršitve postopka je dovoljena pritožba pristojnemu organu univerze 
oziroma samostojnega visokošolskega zavoda. Rok za pritožbo je določen v sklepu o 
izidu izbirnega postopka.

Če pristojni organ na podlagi predloženih dokumentov ugotovi, da je bila pritožba 
utemeljena in je zaradi nepravilnosti v postopku prišlo do napačne razvrstitve, mora 
visokošolska prijavno-informacijska služba kandidata naknadno obravnavati in 
uvrstiti na seznam sprejetih, če izpolnjuje pogoje za vpis.

Ali je prijava enaka vpisu?
Ne. Odločba, ki jo posameznik prejme, če izpolnjuje pogoje za vpis, še ne pomeni, da 
je posameznik tudi vpisan v določen študijski program, zato je treba v skladu z roki 
in postopki izvesti tudi vpis. Kandidati za dodiplomski redni in izredni študij, sprejeti 
v prvem roku, se morajo vpisati do roka, določenega z razpisom, najpozneje pa do 
31. avgusta.

Do 30. septembra se morajo vpisati kandidati, ki so se naknadno uvrstili na seznam 
sprejetih v prvem roku, in kandidati, sprejeti v drugem roku. 
Vpis v prvi letnik rednega in izrednega študija bo potekal prek spletnih informacijskih 
sistemov visokošolskih zavodov, o celotnem postopku pa bodo kandidati pisno 
obveščeni. Vpis se opravi na podlagi popolno izpolnjenega vpisnega lista.
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Ali se lahko izpišem in ohranim pravico do ponavljanja?
Študent, ki se po prvem vpisu v 1. letnik dodiplomskega študija izpiše do 15. oktobra 
v študijskem letu, ko se je vanj vpisal, pravice do ponavljanja letnika ali zamenjave 
študija pa še ni izkoristil, lahko po tem študijskem letu še vedno koristi pravico do 
zamenjave študija ali ponavljanja letnika. Pri tem mora vrniti študentsko izkaznico.

Kako se prijavim na podiplomski študij?
Kandidati za vpis v podiplomske študijske programe v enem ali več rokih, določenih 
z razpisom, oddajo elektronsko prijavo na spletnem portalu eVŠ. Kandidat lahko 
odda več prijav.

Če število prijavljenih kandidatov presega število razpisanih mest, so kandidati izbrani 
ob upoštevanju meril, ki so s študijskim programom določena ob omejitvi vpisa.

Vpis v podiplomske študijske programe mora biti na podlagi popolno izpolnjenega 
vpisnega lista opravljen do roka, določenega z razpisom, najpozneje pa do 30. 
septembra, iz upravičenih razlogov, o katerih odloči pristojni organ visokošolskega 
zavoda, pa najpozneje do 30. oktobra.

V katerih primerih mi status študenta preneha?
Status študenta preneha:
- študentu, ki zaključi študijski program prve stopnje, z iztekom študijskega leta, v 
katerem je zaključil študij,
- študentu, ki zaključi študijski program druge stopnje, z iztekom študijskega leta, v 
katerem je zaključil študij,
- študentu, ki zaključi študijski program tretje stopnje,
- če študent ne zaključi študija na študijskem programu prve ali druge stopnje v 12 
mesecih po zaključku zadnjega semestra,
- če študent ne zaključi študija druge stopnje po enovitem magistrskem študijskem 
programu v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,
- če študent ne zaključi podiplomskega študija tretje stopnje v ustreznem, s statutom 
predpisanem roku,
- če se med študijem ne vpiše v naslednji letnik oziroma semester,
- če se izpiše,
- če je bil izključen.

POMEMBNO: Visokošolski zavod lahko status študenta 
podaljša za največ eno leto v primeru upravičenih 
razlogov oziroma za vsakega živorojenega otroka v času 
študija za eno leto (materam in očetom). Upravičene 
razloge za podaljšanje statusa študenta visokošolski 
zavod določi s statutom.
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RAZLIČNE OBLIKE IN 
SPREMEMBE ŠTUDIJA 

MIA  HOČEVAR

TIMOTEJ VITEZ

Izredni študij
Kandidati za izredni študij se prijavljajo in vpisujejo po enakem postopku in v enakih 
rokih kot kandidati za redni študij. Izredni študij je praviloma namenjen vsem, ki 
študirajo ob delu, saj so obveznosti prilagojene delovniku in praviloma potekajo ob 
popoldnevih in vikendih. Po obsegu in zahtevnosti mora biti enakovreden rednemu 
študiju, razlikuje se le v organizaciji in razporejanju dela ter študijskih obveznosti. Za 
izredni študij se študentom zaračuna tudi šolnina v skladu s cenikom posamezne 
univerze ali samostojnega visokošolskega zavoda. Višina šolnine se razlikuje od 
programa do programa. Podatki o višinah šolnin so javno dostopni na spletnih 
straneh visokošolskih zavodov.

Zaporedni študij oz. študij diplomantov
Po končanem programu 1. stopnje se lahko študent ponovno vpiše v 1. letnik 
dodiplomskega študija, in sicer kot diplomant, vendar se za to v sedanji ureditvi 
zaračuna šolnina, saj so za študij diplomantov razpisana le izredna mesta.

Vpisna mesta za študij diplomantov so določena posebej, ločeno od vpisnih mest za 
maturante oz. študente in mest za študente, ki bi se radi prepisali. Diplomanti med 
seboj tekmujejo na podlagi povprečja na fakulteti in sorodnosti študija.

Vzporedni študij
Je hkratni študij dveh ločenih študijskih programov in predstavlja edino izjemo 
pravila, da študent ne more biti hkrati vpisan na dva visokošolska zavoda.

Študent se lahko po uspešno opravljenem prvem letniku študija (oz. ko ima 
opravljene pogoje za napredovanje v višji letnik na t. i. matični fakulteti) vzporedno 
vpiše v drug študijski program, če izpolnjuje splošne pogoje za tamkajšnji vpis. Za 
vzporedni študij in študij diplomantov je praviloma na voljo 5 % vseh razpisanih 
mest na nekem programu, prednost pa imajo kandidati z boljšim študijskim 
uspehom.
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Ponavljanje
Ponavljanje pomeni, da študent ni opravil vseh obveznosti za napredovanje v višji 
letnik, določenih s študijskim programom. Tako študent ponovno opravlja isti letnik. 
S ponavljanjem študent izkoristi pravico vsakega študenta, da v času visokošolskega 
izobraževanja bodisi enkrat ponavlja poljubni letnik študija bodisi enkrat zamenja 
študijski program (se prepiše). Za ponavljanje mora študent izpolnjevati pogoje, 
predpisane s študijskim programom fakultet ali zavoda, ter tudi pogoj, da v času 
visokošolskega izobraževanja še ni ponavljal ali se prepisal. V času, ko ponavlja, ohrani 
vse pravice, ki izhajajo iz statusa študenta.

Pavziranje
Pomeni, da je študent vpisan na fakulteto, a je brez statusa študenta. Študent si mora 
v času »pavziranja« sam plačevati obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje, 
izgubi pa pravice, ki izhajajo iz statusa študenta. Pavziranje je številčno neomejeno. 
Če študent »pavzira« več kot dve leti zapored, mu visokošolski zavod, na katerem 
študira, lahko naloži dodatne študijske obveznosti (diferencialne izpite) v primeru, da 
se je študijski program v tem času spremenil.

Prepis
Zakon o visokem šolstvu daje študentu pravico, da poleg prvega vpisa na študij 
bodisi enkrat zamenja študijski program, čemur pravimo prepis, bodisi ponavlja 
poljubni letnik študija, čemur pravimo ponavljanje. Vsak študent ima torej možnost 
dveh rednih vpisov v prvi letnik ali pa rednega vpisa v prvi letnik in enega ponavljanja 
poljubnega letnika. Ko študent ta »bonus« izkoristi, mu ostane samo še možnost 
izrednega vpisa na visokošolski zavod ali pa pavziranje. Pri prepisu se študent 
ponovno vpiše v prvi letnik, a na drugem izobraževalnem programu.

Prehod
S prehodom se razume prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem 
programu, v katerega se je vpisal, ter nadaljevanje izobraževanja po drugem 
študijskem programu, pri čemer se mu vse ali del obveznosti, ki jih je že opravil 
v prvem študijskem programu, priznajo kot opravljene obveznosti drugega 
študijskega programa. Splošna pogoja za prehod in priznavanje predmetov sta, da 
gre za programa, katerih zaključka zagotavljata primerljive kompetence, ter da se 
pri obveznih predmetih v drugem programu lahko po kriterijih prizna vsaj polovica 
točk ECTS iz prvega programa. Višješolski in visokošolski zavodi lahko določajo še 
posebne pogoje, ki pa jih javno objavijo.

http://www.svetovalnica.com/studij#praviceStudenta
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004100&stevilka=4325
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DRUGE PRAVICE ŠTUDENTA

MIA  HOČEVAR

TIMOTEJ VITEZ

Ali lahko ponavljam kljub temu, da sem  se enkrat
že prepisal, in obratno?
Trenutni Zakon o visokem šolstvu določa, da ima študent poleg prvega vpisa na 
študij možnost, da bodisi enkrat zamenja študijski program (prepis) bodisi ponavlja 
poljubni letnik študija (ponavljanje). Če se je torej študent (poleg prvega vpisa) 
enkrat v času študija že prepisal ali je že enkrat ponavljal, je že izkoristil ta »bonus«. 
Tako študentu ostane le še možnost izrednega vpisa na visokošolski zavod ali pa 
pavziranje.

V katerih primerih se lahko študent izjemoma vpiše v
višji letnik oziroma izredno ponavlja letnik?
Študent se lahko izjemoma vpiše v višji letnik tudi v primeru, da ni opravil vseh 
obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, kadar ima za 
to upravičene razloge, ki so definirani v statutu ali pravilnikih posameznih univerz, 
seveda pa lahko dodatne razloge določi tudi posamezna fakulteta. O vpisu odloča 
komisija za študijske zadeve na visokošolskem zavodu ali drug organ. Za ponavljanje 
je določeno tudi minimalno število zbranih točk ECTS, s katerimi je izredni vpis v višji 
letnik še mogoč.

Možno je tudi izredno ponavljanje letnika, pri čemer študent plača šolnino, ki je 
enaka znesku storitev vseh neopravljenih obveznosti v skladu s cenikom.

V katerih primerih lahko študent podaljša absolventski staž?
Podaljšanje absolventskega staža je mogoče le iz upravičenih razlogov, ki so podani 
v Zakonu o visokem šolstvu – podaljšanje statusa študenta.

Dodatne pogoje za podaljšanje absolventskega staža lahko določajo fakultete same. 
Podaljšanje absolventskega staža je možno za največ eno leto. O tem na prvi stopnji 
odloča komisija za študijske zadeve, na drugi stopnji pa navadno senat na fakulteti.

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004100&stevilka=4325
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Ali se lahko vpišem v podiplomski študij 2. stopnje, če ta ni 
povezan z mojim dodiplomskim študijem?
Študent se pogosto lahko vpiše v magistrski študijski program tudi v primeru, 
da je ta popolnoma nepovezan z dosedanjim študijem. Študent mora v večini 
primerov pred vpisom na magistrski študijski program opraviti dodatne študijske 
obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Te obveznosti se določijo glede 
na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih 
točk, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na prvi stopnji, v programih za 
izpopolnjevanje, z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program ali 
celo med opravljanjem prvega letnika magistrskega študijskega programa. Časovni 
rok opravljanja dodatnih študijskih obveznosti določi fakulteta sama. Z magistrskim 
študijskim programom se lahko kot pogoj za vpis določijo tudi posebne nadarjenosti 
oziroma psihofizične sposobnosti, predhodna izobrazba na dodiplomski stopnji ali 
ustrezne delovne izkušnje.

V doktorski študijski program se lahko vpišejo tisti študentje, ki so končali študijski 
program druge stopnje, študijski program, ki je urejen z direktivami EU, če je 
ovrednoten s 300 kreditnimi točkami, ter diplomanti 1. stopnje univerzitetnih (starih) 
programov.



Mesta, na katerih lahko 
najdete več informacij:
Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport

Zakon o visokem šolstvu 

Univerza v Ljubljani

Univerza v Mariboru

Univerza na Primorskem

Univerza v Novi Gorici

Nacionalna agencija RS za 
kakovost v visokem šolstvu

Študentska organizacija Slovenije

Portal eVŠ

http://www.mizs.gov.si/
http://www.mizs.gov.si/
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO172
http://www.uni-lj.si/
https://www.um.si/Strani/default.aspx
http://www.upr.si/
http://www.ung.si/si/
http://www.nakvis.si/
http://www.nakvis.si/
http://www.studentska-org.si/
http://portal.evs.gov.si/
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SUBVENCIONIRANO BIVANJE

NIKOLAJA BUKOVŠEK

BARBARA LAPORNIK

LARISA TOMŠIČ

Prva skrb vsakega študenta v času študija je imeti streho nad glavo. Da bi se 
študentom pomagalo pri reševanju problematike iskanja finančno dostopnega in 
od univerze ne preveč oddaljenega bivališča, je v Sloveniji v Rožni dolini v Ljubljani 
prvi študentski dom zrasel že leta 1950.

Kot študentje imate za bivanje več različnih možnosti. Prva izbira, ki je tudi 
najpogostejša, je bivanje v študentskem domu, ker pa je mest pogosto premalo, 
država ponuja možnost pridobitve subvencije za bivanje pri zasebnikih. Tretja 
izbira je zasebni študentski dom, pri katerem je subvencionirana določena višina 
najemnine, ki jo določi zasebni študentski dom. Lahko pa izberete tudi četrto, 
finančno najmanj ugodno možnost, to je bivanje pri zasebnikih brez subvencije.
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Študentski domovi

+
ugodno, družabno, blizu 
fakultete, veliko dogajanja 
in zanimivih ljudi -

manj zasebnosti, malo 
število mest, neznan 
datum prve vselitve

Med iskanjem postelje v študentskem domu boste naleteli na nekaj izrazov: »tihi 
dom« je dom, v katerem ni dovoljeno organizirati zabav, vendar so tudi izjeme. 
»Apartma« obsega dve sobi, ki si delita kopalnico. Če pa boste bivali v »sobi«, si boste 
kopalnico in kuhinjo delili s celim nadstropjem. Zaprosite lahko tudi za »samsko 
sobo«, kar pomeni, da ste v sobi sami, vendar pričakujte dolgo čakalno dobo za 
vselitev. Večino težav, s katerimi se srečate v študentskem domu, lahko reši že hišnik 
ali predstavnik študentov, sicer pa so ti v pomoč pisarne študentskih domov. Cene 
postelj v študentskih domovih se gibljejo med 40 in 120 € glede na študentski dom 
in vrsto sobe.

Kako do subvencionirane sobe v študentskem domu?
RAZPIS
Na spletnih straneh študentskih domov je konec maja oziroma v začetku junija 
objavljen razpis za pridobitev subvencije za bivanje pri zasebnikih in za bivanje 
v študentskih domovih. Na spletnem portalu eVŠ (Visoko šolstvo v Sloveniji) pa se 
prvič prijavite za subvencionirano bivanje oziroma ga lahko podaljšate.

Prijavite se lahko na tri načine. Prvi zahteva kvalificirano digitalno potrdilo, drugi 
omogoča oddajo prošnje z računom avtentifikacijske in avtorizacijske infrastrukture 
(AAI-račun), tretji pa zahteva prijavo z uporabniškim imenom in geslom. Razlika med 
prvima dvema in tretjim načinom je, da pri prvih dveh dodatno pošiljanje po pošti 
ni potrebno. Če kvalificiranega digitalnega potrdila še nimate, ga lahko brezplačno 
pridobite na upravni enoti. E-identiteto oziroma AAI-račun pa lahko pridobite 
prek organizacije, na kateri se izobražujete. Običajno ima obliko uporabnik@
domenaorganizacije.si, npr. študenti Univerze v Ljubljani imajo AAI-račun oblike 
uporabnik@student.uni-lj.si.

Po prijavi brez kvalificiranega digitalnega potrdila ali brez ustrezne e-identitete 
(AII-račun) ne pozabite v ustreznem roku priporočeno poslati obrazca prošnje 
in vseh obveznih prilog na pristojno pisarno študentskih domov posameznega 
visokošolskega središča. 

Tudi po prijavi s kvalificiranim digitalnim potrdilom in z ustrezno e-identiteto (AII-
račun) morate po pošti priporočeno poslati ali osebno oddati v času uradnih ur 
pristojni pisarni za študentske domove v posameznem visokošolskem središču tiste 

http://www.stud-dom-lj.si/bivanje/razpisi/
http://www.stud-dom-lj.si/bivanje/razpisi/
https://portal.evs.gov.si/bivanje/
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PRIPOROČILO: V primeru prijave z uporabniškim 
imenom in geslom priporočamo, da vse priloge pošljete 
priporočeno, še posebej, če pošiljate vlogo na zadnji 
dan razpisa. Vaša vloga bo v nasprotnem primeru 
neveljavna, saj se bo štela za prepozno oddano.

priloge k prošnji, ki jih v prošnji označite, da jih boste oddali po pošti. Pri vseh prilogah 
morate navesti tudi sklic na številko prošnje. 

PROŠNJA ZA BIVANJE V ŠTUDENTSKEM DOMU (prvi vpis)
Prošnjo za sprejem vložijo kandidati, ki v prejšnjem študijskem letu niso bivali v 
javnih ali zasebnih študentskih domovih ali pri zasebnikih s subvencijo, kandidati, ki 
so po lastni volji prekinili nastanitveno pogodbo, in tisti, ki v prejšnjem študijskem letu 
pridobljene pravice do subvencioniranega bivanja niso koristili. Prošnjo za sprejem 
vložijo tudi tisti študenti, ki bodo v študijskem letu 2020/21 zamenjali tip nastanitve 
(javni študentski dom, dijaški dom, zasebni študentski dom, zasebniki) glede na 
bivanje v prejšnjem študijskem letu in študenti, ki bodo v študijskem letu 2020/21 
vpisani v drug študijski program, kot so bili v študijskem letu 2019/20 ali pa bodo v 
študijskem letu 2020/21 zamenjali visokošolsko središče in bo za reševanje njihove 
vloge pristojna druga pisarna za študentske domove, kot je bila za reševanje vloge 
za študijsko leto 2019/20. Prošnjo za sprejem lahko vložijo tudi tisti, ki bodo opravljali 
maturo v jesenskem roku, in študenti, ki se bodo vpisali ali šele oddali prijavo za vpis 
na študij po roku za oddajo prošnje. 

Ker je prijav na razpise več, kot je prostih postelj v študentskih domovih, se oblikuje 
prednostna lista. Na njej so vsi tisti, katerih prošnja je bila odobrena, zapisan je tudi 
predviden termin vselitve, ki pa se lahko spremeni. Pogosto se zgodi, da študent dobi 
poziv za vselitev v študentski dom med študijskim letom, ko se kakšno mesto sprosti.

Rok za oddajo prošnje za 
študijsko leto 2020/21 je 

17. avgust 2020.
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PODALJŠANJE BIVANJA V ŠTUDENTSKEM DOMU
Prošnjo za podaljšanje bivanja vložijo kandidati, ki so v prejšnjem študijskem letu 
bivali v javnih ali zasebnih študentskih domovih ali pri zasebnikih s subvencijo in 
jim ni potekla pravica do subvencioniranega bivanja, se niso izselili oziroma niso 
prekinili nastanitvene pogodbe. Študentje, nastanjeni v študentskih domovih ali pri 
zasebnikih s subvencijo, ter tudi lastniki stanovanj morajo svoj status podaljšati vsako 
leto. Prošnjo za podaljšanje lahko oddajo tudi študenti, ki so v študijskem letu 2019/20 
subvencionirano bivali v javnih ali zasebnih študentskih domovih, dijaških domovih 
ali pri zasebnikih s subvencijo, in so v študijskem letu 2019/20 zaključili študijski 
program prve ali druge stopnje oziroma enoviti magistrski študijski program in se 
bodo vpisali na študijski program druge ali tretje stopnje (to pa velja tudi za tiste, ki 
bodo študijski program zaključili po roku za oddajo prošnje).

PRESELJEVANJE
Študentski domovi med študijskim letom razpisujejo preselitvene roke. Med 
preselitvenimi roki, ki so po navadi dolgi dva dni, je mogoče zamenjati sobo v 
študentskem domu iz različnih razlogov – bližina fakultete, težave s sostanovalcem, 
želja po bivanju s partnerjem ali bivanju v ugodnejšem domu ipd. Informacije o 
preselitvenih rokih so objavljene na spletnih straneh študentskih domov in po samih 
študentskih domovih. Poleg preselitve iz študentskega doma v dom je med letom 
tudi mogoča menjava subvencije pri zasebnikih za bivanje v domu in obratno. 
Seveda je tu ključnega pomena razpoložljivost kapacitet. Več o tem lahko izveste v 
pisarni študentskih domov svoje univerze.

OBVEŠČANJE ŠTUDENTOV
Pisarne za študentske domove bodo do 16. septembra 2020 na spletnem portalu 
eVŠ objavile prednostno listo. Študente, za katere v navedenem roku ne bo mogoče 
ugotoviti izpolnjevanja meril, bodo pisarne za študentske domove uvrščale na 
prednostno listo od petega dne po objavi rezultatov jesenskega roka splošne mature 
– to je 17. september 2020. 

Študenti, ki se ne bodo uspeli vpisati do 30. septembra 2020 ali se bodo vpisali 
na drug visokošolski zavod, kot so ga navedli v prošnji za sprejem ali v prošnji za 
podaljšanje bivanja, so dolžni o tem pisno obvestiti pristojno pisarno za študentske 
domove najkasneje do 16. oktobra 2020. 

Študenti, ki podaljšujejo bivanje, bodo o tem, ali izpolnjujejo pogoje za subvencionirano 
bivanje v javnem ali zasebnem študentskem domu, dijaškem domu ali pri zasebniku, 
obveščeni po pošti na naslov stalnega prebivališča predvidoma po 16. oktobru 2020.



Mesta, na katerih lahko 
najdete več informacij:
Študentski dom
Ljubljana

Študentski domovi
Maribor 

Študentski domovi
Univerze na Primorske

http://www.stud-dom-lj.si/
http://www.stud-dom-lj.si/
http://studentskidomovi.um.si/
http://studentskidomovi.um.si/
http://www.sd.upr.si/
http://www.sd.upr.si/
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Zasebniki

+
zasebnost, večja izbira, 
več samostojnosti, izbira 
sostanovalcev -

večji strošek, daljši 
odpovedni roki, slab 
nadzor

Če se odločite za bivanje pri zasebniku, bodite pozorni na pogodbo ali dogovor, ki 
ga sklenete z lastnikom stanovanja. Navada je, da lastnik pri prvem najemu zahteva 
kavcijo (po navadi v višini ene mesečne najemnine) za morebitno poškodovanje 
pohištva v času bivanja v stanovanju. Pri višini najemnine bodite pozorni, saj mesečni 
stroški, kot so voda, elektrika, ogrevanje in internet, največkrat niso vključeni in se 
plačujejo posebej, kar pa mesečno nanese tudi okrog 50 € (odvisno od meseca). 
Svetujemo vam, da zahtevate potrdilo o plačilu stroškov in kavcije, saj se lahko zgodi, 
da bo lastnik zahteval več, kot je dejanska vrednost položnice ali pa strošek popravila. 
V tem primeru lahko od lastnika zahtevate račun popravil ali stroškov in povračilo v 
primeru nižje vrednosti od višine kavcije.

Kako do subvencioniranega bivanja pri zasebniku?
RAZPIS ZA SUBVENCIONIRANO BIVANJE
Če izpolnjujete pogoje za sprejem v študentski dom, a bi raje bivali pri zasebnikih 
s prijatelji ali sami, lahko prav tako oddate prošnjo za bivanje in se namesto za 
študentski dom opredelite za bivanje pri zasebniku ter na ta način kandidirate za 
subvencijo bivanja. Obrazec izpolnite na portalu eVŠ. Veljajo enaki obrazci in enak je 
tudi rok kot za prijavo za bivanje v študentskem domu (prva prijava ali podaljšanje). 
Več o tem v prejšnjih odstavkih.

POMEMBNO: Študentje, ki boste izpolnjevali pogoje za 
subvencionirano bivanje pri zasebnikih, lahko uveljavite 
subvencijo le pri tistih zasebnikih, ki se prijavijo na javni 
razpis za zasebnike, ki ga objavijo študentski domovi. 
Zato morate lastnike stanovanj že poleti opozoriti, 
naj se prijavijo na ta razpis. Najemnina mora znašati 
najmanj 60 €.
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SKLENITEV POGODBE
Da se zavarujete pred izkoriščanjem in prevarami, je najbolje, da so v pogodbi, ki 
jo sklenete z najemodajalcem, poleg obveznih sestavin najemne pogodbe iz 91. 
člena Stanovanjskega zakona, zapisani vsi ustni dogovori, odpovedni rok (tj. čas 
med napovedjo izselitve in dejansko izselitvijo), ki naj bo dovolj dolg, da lahko v tem 
času najdete novo nastanitev, in podobno. Najemno pogodbo mora najemodajalec 
(lastnik) ali najemnik (študent) z najemodajalčevim soglasjem registrirati pri 
pristojnem registrskem organu, na območju katerega leži nepremičnina (npr. v 
Ljubljani je to Javni stanovanjski sklad MOL), ter jo prijaviti pri pristojnem davčnem 
uradu. Najkasneje 3 dni po začetku bivanja morate prijaviti začasno prebivališče 
na pristojni upravni enoti, pod katero spada novo bivališče.

Pozorni bodite na stanovanja in sobe, ki se oddajajo na črno, brez subvencije in 
brez možnosti prijave začasnega bivališča. Bodite pozorni tudi na opremljenost 
in vzdrževanost stanovanj. Najbolje je, da si uredite status uporabnika najetega 
stanovanja, saj bo zakon le tako lahko ščitil vaše pravice.

Svojega najemodajalca opozorite, da je od 1. 7. 2013 naprej obvezno posredovanje 
informacij o najemnih pravnih poslih v evidenco trga nepremičnin (ETN). To 
pomeni, da je najemodajalec dolžen o svojih najemnih poslih poročati Finančni upravi 
RS ob oddaji napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja 
v najem (do 28. februarja za preteklo leto). Finančna uprava RS te podatke posreduje 
v ETN do 30. junija za preteklo koledarsko leto. 

Najemnik lahko najemodajalca, ki krši določbe najemne pogodbe ali določbe 
Stanovanjskega zakona, prijavi stanovanjski inšpekciji (tel.: (01) 420 44 88) ali  na 
portalu E-uprava. Po informacije se lahko obrne tudi na Javni stanovanjski sklad 
MOL na Zarnikovi 3 v Ljubljani (tel.: 01 306 14 36), ki je registrski organ za ljubljansko 
območje. Najemniku je v skrajnem primeru na voljo tudi sodno varstvo, ki pa 
predstavlja velik strošek in je precej zamudno.

https://e-uprava.gov.si/podrocja/drzava-druzba/inspekcijski-postopki/prijava-za-okolje.html
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Zasebni študentski domovi
To so pravne osebe, ki s Pisarno za študentske domove sklenejo dogovor o 
subvencioniranju najemnin. Postopek prijave je enak kot pri prijavi za javni študentski 
dom ali pri zasebniku s subvencijo. Prednost zasebnih študentski domov je navadno 
ta, da je v njih več ljudi in so to običajno tihi domovi. Slabost je višja najemnina v 
primerjavi z javnimi študentskimi domovi.



Mesta, na katerih lahko 
najdete več informacij:
Oglasi na Bolhi

Borza študentskih sob in 
stanovanj

Stanovanjski sklad
Republike Slovenije 

Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana 

Javni medobčinski
stanovanjski sklad Maribor

Stanovanjski zakon

Različne skupine na Facebook-u

http://www.bolha.com/nepremicnine/stanovanja/
http://www.uni-info.si/
http://www.uni-info.si/
https://ssrs.si/
https://ssrs.si/
http://www.jssmol.si/domov/
http://www.jssmol.si/domov/
https://www.jmss-mb.si/index.php/sl/
https://www.jmss-mb.si/index.php/sl/
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?stevilka=3312&urlid=200369
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SUBVENCIONIRANI 
JAVNI PREVOZ

NIKOLAJA BUKOVŠEK

JANJA HREN 

MARKO RUPERČIČ

Do subvencionirane vozovnice so upravičeni vsi, ki imajo bivališče od izobraževalne 
ustanove oddaljeno najmanj 2 km, niso v delovnem razmerju, ne opravljajo samostojne 
registrirane dejavnosti, niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem 
organu, niso poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda 
in se izobražujejo po veljavnih izobraževalnih in študijskih programih v Republiki 
Sloveniji. 

V oktobru 2019 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
prevozih v cestnem prometu (Uradni list, št. 67/19 z dne 29. 10. 2019), ki uvaja 
določene novosti na področju subvencioniranih prevozov. 

Registrirani športniki, ki so upravičenci do subvencionirane vozovnice, imajo 
ne glede na razdaljo med krajem bivališča in krajem izobraževanja pravico 
do brezplačne vozovnice za območje Slovenije, če že imajo subvencionirano 
vozovnico od kraja bivališča do kraja izobraževanja, oziroma pravico do 
nakupa subvencionirane vozovnice pod enakimi pogoji, ki veljajo za vse ostale 
upravičence.

Upravičenci do subvencionirane vozovnice, ki se izobražujejo v zavodu za 
vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter 
nimajo pravice do prilagojenega prevoza oseb s posebnimi potrebami, imajo 
pravico do subvencije prevoza v obliki prevoza za lastne potrebe ali posebnega 
linijskega prevoza, organiziranega v zavodu za vzgojo in izobraževanje otrok in 
mladostnikov s posebnimi potrebami, v katerem se izobražujejo.

Težje in težko gibalno ovirani študenti, ki so upravičenci do subvencionirane 
vozovnice, imajo pravico do brezplačnega prevoza oziroma brezplačnega 
prilagojenega prevoza od kraja bivališča do kraja izobraževanja in nazaj.

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8069
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8069
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Za dijake in udeležence izobraževanja odraslih se prevozi subvencionirajo v obdobju 
od 1. septembra do 30. junija tekočega šolskega leta. Za študente se prevozi 
subvencionirajo od 1. oktobra do 30. junija tekočega študijskega leta.

ENOTNA SUBVENCIONIRANA VOZOVNICA IJPP
Od 1. 9. 2016 naprej v okviru uvedbe projekta Integrirani javni potniški promet (IJPP) 
uporabljamo enotno subvencionirano vozovnico IJPP. Ključna novost, ki jo je prinesla 
enotna elektronska vozovnica IJPP, je ta, da lahko upravičenec vozovnico uporablja 
za prevoz z vlakom, medkrajevnim avtobusom in tudi z mestnim avtobusom v 
Ljubljani in Mariboru. 

Izpolnjevanje vloge na spletu 
Od študijskega leta 2017/18 je prišla dodatna posodobitev pri oddaji vlog za 
subvencionirano vozovnico. Dolge čakalne vrste so skrajšali tako, da si lahko e-vloge 
in vse potrebno za pridobitev vozovnice uredite kar  na spletu.

Kako na spletu do enotne vozovnice IJPP 
1. Potrebujete digitalno potrdilo (če ga še nimate, greste na upravno enoto, kjer 
oddate vlogo za pridobitev brezplačnega digitalnega potrdila).
2. Z digitalnim potrdilom izpolnete e-vlogo, ki je dostopna na portalu eUprava.
3. Na portalu eUprava  nato prejmete potrdilo o oddaji in odobritvi vloge ter šifro, s 
katero potem prek spleta opravite nakup vozovnice.
4. V primeru, da plačila ne morete opraviti prek spleta, lahko greste do vam najbližjega 
prodajnega mesta in plačilo opravite tam.

POMEMBNO: Če že imate elektronsko 
kartico, se bo enotna vozovnica avtomatsko 
naložila na mobilnem terminalu IJPP. 

Če elektronske kartice še nimate, 
jo prevzamete na prodajnih mestih 
prevoznikov. Seznam prodajnih mest najdete 
na spletnem portalu subvencioniranega 
javnega potniškega prometa, na katerem 
najdete tudi več informacij in navodil.

Več o sami šolski mesečni vozovnici pa lahko 
preberete na spletni strani LPP.  

https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/visoka-in-visja-sola/subvencionirana-vozovnica.html
https://subvencije.ijpp.si/
https://subvencije.ijpp.si/
http://www.lpp.si/uporabne-informacije-za-potnike/solska-mesecna-vozovnica
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Nakup IJPP vozovnice lahko še vedno uredite
na prodajnem mestu
Navkljub uvedenim spremembam in možnosti nakupa vozovnice IJPP s pomočjo 
e-vloge lahko vozovnico vseeno kupite tudi na stalnih prodajnih mestih z oddajo 
vloge in z vsemi potrebnimi dokazili. Vlogo lahko najdete na spletnem portalu IJPP.

Kako pa poteka nakup IJPP vozovnice na prodajnem mestu?
Za nakup vozovnice potrebujete:
- izpolnjeno in podpisano vlogo, ki jo lahko pridobite na spletni strani IJPP ali LPP,
- izpolnjeni vlogi morate predložiti potrdilo o vpisu za tekoče študijsko leto ali pa vam 
vlogo potrdijo in podpišejo na izobraževalni ustanovi.

VRSTE VLOG ZA SUBVENCIONIRANE VOZOVNICE

Do nakupa subvencionirane mesečne vozovnice so upravičeni tisti, ki med 
izobraževanjem dnevno potujejo od kraja bivanja do kraja izobraževanja. 

Do nakupa subvencionirane vozovnice za 10 voženj na mesec so upravičeni vsi. 
Če uveljavljate pravico do subvencioniranega bivanja, ste upravičeni samo do te 
vozovnice. 

https://subvencije.ijpp.si/novica/1240/vloga-za-izdajo-subvencionirane-vozovnice
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razred
mesečna 
vozovnica

polletna 
vozovnica 
(oktober-januar)

polletna 
vozovnica 
(februar-junij)

letna 
vozovnica 
(oktober-junij)

do 60 km 25 € 90 € 112,5 € 180 €

60 km - 90 km 35 € 130 € 162,5 € 270 €

> 90 km 55 € 210 € 262,5 € 450 € 

10 voženj na 
mesec

20 € 70 € 87,5 € 135 €

mestni prevoz *

Ljubljana 10 € 40 € 50 € 90 €

Maribor 5 € 20 € 25 € 45 €

Jesenice 15 € 60 € 75 € 135€

*Te cene se nanašajo samo v primeru kombinirane vozovnice (vlak ali avtobus + 
mestni promet). Cene mesečnih vozovnic samo v mestnem prometu so višje. 

V primeru, da nimate medkrajevne vozovnice, znaša višina vozovnice za mestni 
promet:

mestni promet mesečna vozovnica

Ljubljana – cona 1 20 €

Ljubljana – cona 2 in 3 25 €

Maribor 16 €

Kranj, Koper 5 €
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POLETNE VOZOVNICE
Ministrstvo za infrastrukturo je za spodbujanje uporabe javnega prevoza skupaj s 

prevozniki oziroma izvajalci subvencioniranih prevozov ponudilo ugodnost brezplač-
nih istovrstnih vozovnic v  poletnih mesecih za upravičence, ki imajo v mesecu juniju 
kupljeno subvencionirano vozovnico.

Dijaki, študenti in udeleženci izobraževanja odraslih, ki imate kupljeno letno ali pol-
letno subvencionirano vozovnico za tekoče šolsko oziroma študijsko leto, avtomatič-
no pridobite pravico do brezplačne istovrstne poletne vozovnice. 

Ugodnost brezplačne vozovnice za mesec julij in avgust se upravičencem, ki izpol-
njujejo navedene pogoje, konec meseca junija avtomatsko naloži na elektronsko 
kartico IJPP ob validaciji na prevoznem sredstvu.

POMEMBNO: Poletna vozovnica velja samo za mesec julij in 
avgust. Za mesec september je to potrebno kupiti na vseh pro-
dajnih mestih IJPP. Nakup le-te ni možen le na urbanomatih.

Ostale cenejše oblike prevoza
Skupine na Facebooku: V zadnjih letih je bilo na Facebooku ustvarjenih veliko sku-
pin z oglasi za prevoz.

Prevoz.org: Za enkratne vožnje po Sloveniji predlagamo, da si ogledate portal pre-
voz.org, na katerem lahko ponudite ali dobite najcenejši prevoz med kraji po Slove-
niji.

Bicikelj: Bicikelj je sistem izposojanja koles v Ljubljani. Njegova prednost je, da je na 
voljo 24 ur na dan, 7 dni v tednu in zagotavlja preprosto uporabo tako podnevi kot 
ponoči. Na voljo je kar nekaj postajališč, na katerih si lahko izposodite kolo in ga na 
drugi (ali isti) postaji vrnete. Slabost je v tem, da postaje niso v bližini vseh fakultet 
in študentskih domov, zato preverite, katera je vam najbližja. Dobre strani pa so, da 
se pri kolesarjenju razmigate, ne onesnažujete okolja, ne tvegate kraje kolesa, ker ga 
vrnete na postajo, pa tudi nasploh je transport s kolesom v mestih bolj tekoč. Cena 
je naslednja: za 3 € na leto si lahko neomejeno izposojate kolo, kar je do ene ure v 
kosu zastonj, in sicer tudi večkrat na dan. Če kolesa v eni uri ne vrnete na postajo, vam 
Bicikelj naslednje ure zaračuna (prva in druga ura sta vsaka po 1 €, tretja je 2 € itd.).

Kaj morate storiti, da lahko začnete uporabljati Bicikelj?
Imeti morate kreditno kartico, ki jo bo Bicikelj bremenil za prvi prispevek (tedenski 
1 € ali letni 3 €) in v primeru, da kolo uporabljate več kot eno uro. Na spletni strani 
Bicike(LJ) sledite napisanim navodilom.

http://www.prevoz.org/
http://www.prevoz.org/
http://www.bicikelj.si/
http://www.bicikelj.si/
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SUBVENCIONIRANA 
PREHRANA

NIKOLAJA BUKOVŠEK

BARBARA LAPORNIK

MARKO RUPERČIČ

Subvencionirana študentska prehrana je obrok, ki ga financira Republika Slovenija, 
in je način podpore študentom v času študija. Glavni namen le-te je, da vsakemu 
študentu omogoči vsaj en topel obrok na dan.

Do subvencionirane prehrane so upravičeni vsi študentje, ki se izobražujejo na vi-
sokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji. Subvencijo lahko koristijo redni in izredni 
študentje, absolventi in absolventi podiplomskega študija, na mesec pa jim pripada 
toliko subvencioniranih obrokov, kot je v mesecu delovnih dni. Študent lahko sub-
vencijo koristi vsak dan med 8. in 21. uro v restavracijah, ki nudijo subvencionirane 
obroke. Nabor restavracij je na voljo na spletni strani Študentske prehrane, število 
dnevno porabljenih subvencij pa je omejeno na 2 subvenciji na dan, med katerima 
morajo preteči vsaj 4 ure. V času poletnih počitnic, med 15. julijem in 15. avgustom, je 
subvencionirano prehranjevanje onemogočeno.

Cena študentskega obroka se giblje nekje med 5 in 7 €, država k temu primakne 
svojo subvencijo v višini 2,69 €, kar pomeni, da je cena, ki jo študent običajno plača za 
obrok, med 2,5 in 4,40 €. Vsak subvencionirani obrok mora vsebovati glavno jed, dva 
hoda (juho in sadje ali solato) in 2 dl vode (ali katere druge pijače). Ponekod se da na 
bone dobiti hrano tudi brez doplačila, predvsem sendviče.

http://www.studentska-prehrana.si/
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Kako do subvencionirane študentske prehrane?
Za vpis v sistem subvencionirane študentske prehrane potrebujete potrdilo o vpisu. 
Najbolje je, da vpis v sistem opravite takoj, ko se vpišete na izbrano fakulteto, saj se 
tako izognete nepotrebnemu čakanju v vrsti pred poslovalnicami študentskih servi-
sov.

Kako poteka prvi vpis?
- Na portalu Študentske prehrane oddate prvo prijavo za vpis tako, da v obrazec vpi-
šete zahtevane podatke,
- prepišete številko prijavnice,
- osebno stopite do najbližje točke SŠP (najdete jih lahko na že prej omenjeni spletni 
strani) – ne pozabite na številko prijavnice, osebni dokument, potrdilo o vpisu ali in-
deks za tekoče študijsko leto in telefon.

Kako podaljšati upravičenost do subvencije?
Upravičenost do študentske prehrane se ne prenaša avtomatsko ob napredovanju 
v naslednji letnik. Po vpisu v višji letnik se osebno zglasite s potrdilom o vpisu ali in-
deksom in osebnim dokumentom na eni od točk SŠP, tam pa vam potem podaljšajo 
upravičenost do subvencije.

Koriščenje subvencije pa lahko izvedete na več načinov – s pomočjo mobilnega tele-
fona ali brezkontaktne kartice. V prvem primeru je storitev brezplačna, za koriščenje 
subvencije s kartico pa morate plačati 15 €.

NOVOST ZA ŠTUDIJSKO LETO 2020/21!

V letošnjem letu prihaja do sprememb pri vpisu študen-
tov, ki ste že v sistemu subvencionirane študentske 
prehrane. Tem študentom za prihajajočo študijsko leto 
ne bo več potreben osebni obisk na točki SŠP, temveč 
boste lahko pravico podaljšali preko aplikacije SŠP ali 
spletne strani www.studentska-prehrana.si. To lahko 
storite tako, da v aplikaciji ali na spletni strani v svojem 
osebnem profilu samo označite »Dovoli podaljšanje«. 

Za študente, ki se prvič vpisujete v sistem SŠP je še 
vedno potreben prvi obisk na točki SŠP!

http://www.studentska-prehrana.si/


Štipendije
Splošni pogoji za pridobitev štipendije
Državna štipendija
Zoisova štipendija

Kadrovska štipendija

Štipendija za deficitarne poklice
Ad futura štipendije

Štipendije za Slovence v zamejstvu in
po svetu
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NIKOLAJA BUKOVŠEK

JANJA HREN

Štipendije so namenjene spodbujanju izobraževanja in doseganju višje ravni izobraz-
be štipendistov ali štipendistk. So dopolnilni prejemek, namenjen kritju stroškov v 
zvezi z izobraževanjem.

Zakon o štipendiranju (v nadaljevanju: ZŠtip-1) v 8. členu določa, da se v Republiki 
Sloveniji lahko dodelijo naslednje štipendije:
- državne štipendije,
- Zoisove štipendije,
- štipendije za deficitarne poklice,
- štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu,
- štipendije Ad futura.

Štipendist je upravičen le do ene štipendije, razen v primerih:
- kadrovske štipendije, ki se lahko dodeli istočasno z vsemi štipendijami, razen s šti-
pendijo za deficitarne poklice,
- štipendije za deficitarne poklice, ki se lahko dodeli istočasno z vsemi štipendijami, 
razen s kadrovsko štipendijo,
- štipendije Ad futura za študijske obiske in za sodelovanje na tekmovanjih iz znanja 
ali raziskovanja, ki se lahko dodelita sočasno z vsemi štipendijami.

Državne in Zoisove štipendije ni mogoče kombinirati.

Štipendije se dodelijo za obdobje od dodelitve do izteka izobraževalnega programa. 
Državna štipendija, Zoisova štipendija in štipendija za Slovence v zamejstvu in po 
svetu se dodelijo za raven izobraževanja, ki je višja od že dosežene ravni. Štipendije za 
deficitarne poklice, štipendije Ad futura in sofinancirane kadrovske štipendije se do-
delijo za posamezen izobraževalni program. Štipendije se ne morejo prvič dodeliti za 
letnik, v katerega je vlagatelj ponovno vpisan, ali v času podaljšanega študentskega 
statusa ali dodatnega študijskega leta po preteku izobraževalnega programa.

ŠTIPENDIJE

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/113765
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Splošni pogoji za pridobitev štipendije 
Štipendijo lahko po novem Zakonu o štipendiranju pridobite upravičenci, ki ste bili 
pred dopolnjenim 22. letom starosti prvič vpisani v program nižjega poklicnega iz-
obraževanja, srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega ali drugega 
strokovnega ter splošnega izobraževanja, za katerega uveljavljate pravico do štipen-
dije, ali upravičenci, ki ste pred dopolnjenim 27. letom starosti prvič vpisani v pro-
gram višješolskega ali visokošolskega izobraževanja prve ali druge stopnje, za katere-
ga uveljavljate pravico do štipendije, in v Republiki Sloveniji ali tujini niste:
- v delovnem razmerju ali ne opravljate samostojne registrirane dejavnosti,
- vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu,
- poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda.

Starostni pogoj se pri sofinanciranih kadrovskih štipendijah ne upošteva.

Vlagatelji lahko pravico do štipendije pridobite tudi, če se izobražujete v tujini.

Študentje lahko pridobite več vrst štipendij hkrati:
- kadrovska štipendija se lahko dodeli hkrati s katerokoli štipendijo, razen s štipendijo 
za deficitarne poklice,
- štipendija za deficitarne poklice se lahko dodeli istočasno z vsemi štipendijami, ra-
zen s kadrovsko štipendijo.



Več o spremembah 
na področju 
štipendiranja:
Študentska organizacija Slovenije

Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti

http://www.studentska-org.si/studentski-kazipot/stipendije/
https://www.gov.si/podrocja/izobrazevanje-znanost-in-sport/stipendije/
https://www.gov.si/podrocja/izobrazevanje-znanost-in-sport/stipendije/
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DRŽAVNA ŠTIPENDIJA
Državna štipendija je namenjena dijakom in študentom, ki se izobražujete in izhajate 
iz socialno šibkejših družin. Namenjena je kritju stroškov, ki nastanejo v času šolanja. 
Do državne štipendije ste upravičeni tisti študentje, pri katerih povprečni mesečni 
dohodek na družinskega člana v preteklem koledarskem letu ni presegel 668,35 €. 
Kateri dohodki in premoženje se štejejo pri izračunu upravičenosti do državne šti-
pendije, določa Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Dodeljujejo jo pri-
stojni centri za socialno delo tako za študij v Republiki Sloveniji kot za študij v tujini na 
javno veljavnem izobraževalnem programu in izobraževalni ustanovi.

Višina državne štipendije za nove štipendiste:

Dohodkovni 
razred

Povprečni mesečni dohodek 
na družinskega člana v € Osnovna višina v €

1. do 313,37 194,56

2. od 313,38 do 376,05 163,84

3. od 376,06 do 438,72 133,23

4. od 438,73 do 553,63 102,40

5. Od 553,64 do 668,53 71,68

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4780
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K štipendiji se v primeru upravičenosti dodeli tudi:
- dodatek za bivanje izven kraja stalnega prebivališča v višini 81,92 €1  ‒ bodite po-
zorni na to, da pogodbo o začasnem prebivališču prijavite najkasneje s prvim dnem 
naslednjega meseca po vložitvi vloge za državno štipendijo. Če torej vlogo vložite 
septembra, morate imeti začasno prebivališče urejeno najkasneje s 1. oktobrom.
- dodatek za uspeh,
- dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami v višini 51,20 €.

Razred Povprečna ocena 
študenta

Višina dodatka 
za uspeh v €

1. od vključno 8,00 
do vključno 8,25

17,408

2. od vključno 8,25 
do vključno 8,50

22,528

3. od vključno 8,50 
do vključno 9,00

30,72

4. nad 9,00 40,96

1 Do dodatka za bivanje je upravičen štipendist, ki ima prijavljeno začasno prebivališče v kraju izobraževanja, če je 
kraj stalnega prebivališča od kraja izobraževanja oddaljen več kot 25 km, če strošek najema znaša najmanj 65 € 
mesečno in štipendist ni lastnik ali solastnik nepremičnine.
Štipendistu dodatek za bivanje ne pripada, če prejema subvencijo za bivanje v študentskem domu ali pri 
zasebniku ali pa ima sklenjeno pogodbo o bivanju v dijaškem domu v skladu s predpisi, ki urejajo subvencioniranje 
bivanja študentov in dijakov.
 Če je štipendist v rejništvu, se namesto stalnega prebivališča iz prvega odstavka tega člena upošteva njegovo 
prebivališče pri rejniku.
Štipendist, ki prejema dodatek za bivanje, ni upravičen do subvencionirane dnevne mesečne vozovnice, je pa 
upravičen do mesečne vozovnice za 10 voženj.
Štipendist, ki ne izpolnjuje več pogojev za dodatek za bivanje, s prvim dnem naslednjega meseca od nastanka 
spremembe ni več upravičen do tega dodatka za tekoče šolsko ali študijsko leto.
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POMEMBNO: Ko prehajate iz 1. stopnje na 2. stopnjo, 
morate vlogo oddati na novo, saj gre v tem primeru 
za novo vlogo in ne za nadaljnje prejemanje državne 
štipendije. 

Državna štipendija vam pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vlo-
ge. Štipendija se izplačuje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec, in sicer na transak-
cijski račun štipendista, odprtega v Republiki Sloveniji.

Kako do državne štipendije?
Če boste za štipendijo zaprosili prvo leto, morate vlogo za uveljavljanje državne šti-
pendije za polnoletne dijake in študente, ki jo najdete na spletni strani Ministrstva 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, izpolniti in jo oddati na pri-
stojni center za socialno delo osebno ali po pošti kadarkoli med študijskim letom. 
Prvo vlogo za dodelitev državne štipendije vložite v mesecu septembru, da boste ob 
izpolnjevanju pogojev upravičeni do državne štipendije že s 1. oktobrom.

Z veljavnim digitalnim potrdilom lahko za državno štipendijo oddate poenostavlje-
no elektronsko vlogo (prek portala E-uprava), če pri tem ne zaprošate tudi  za zah-
tevnejše pravice, kot so denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, subvencija na-
jemnine, pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, pravica do 
plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje (za navedene pravice je treba 
vložiti običajno vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev).

Vlogi priložite potrdilo o vpisu ter dokazilo o študijskem uspehu (izpis vseh opravlje-
nih izpitov oziroma pridobljenih ocen v zadnjem študijskem letu), če je treba, pa tudi 
potrdilo o začasnem prebivališču v kraju izobraževanja.

Študentje, ki študirate v tujini in ustrezate pogojem za pridobitev državne štipendije, 
vlogi priložite tudi dokazilo o javni veljavnosti izobraževalne ustanove in javni veljav-
nosti programa.

S študijskim letom 2019/20 je prišlo na področju štipendiranja tudi do nekaj spre-
memb. Zaradi predhodne uvedbe avtomatiziranega informativnega izračuna po Za-
konu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) štipendistom ni treba več od-
dajati vlog za pridobitev štipendije vsako leto. Vlogo je sedaj treba oddati le prvo 
leto, nato pa se bo pravica vsako leto podaljševala po uradni dolžnosti. Če uveljavljate 
dodatek za bivanje ali dodatek za uspeh, pa je treba dokazila (npr. kopija indeksa 
ocen) še vedno predložiti oziroma poslati na pristojni center za socialno delo.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjs2qWo97XcAhUI2aQKHVwXBEkQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mddsz.gov.si%2Ffileadmin%2Fmddsz.gov.si%2Fpageuploads%2Fdokumenti__pdf%2Fsociala%2FObr_8.44_net_2017.pdf&usg=AOvVaw3IkP-zevZ8C
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjs2qWo97XcAhUI2aQKHVwXBEkQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mddsz.gov.si%2Ffileadmin%2Fmddsz.gov.si%2Fpageuploads%2Fdokumenti__pdf%2Fsociala%2FObr_8.44_net_2017.pdf&usg=AOvVaw3IkP-zevZ8C
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=1496&
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=1496&
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SPREMEMBE ZA ŠTUDIJSKO LETO 2020/21
Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 
(ZIUOOPE) določa dva ukrepa, povezana z mirovanjem in vračilom prejete državne 
štipendije.

- Štipendistom, ki v šolskem ali študijskem letu 2019/20 ne napredujejo v višji letnik 
ali ne zaključijo izobraževalnega programa, za katerega prejemajo štipendijo, štipen-
dija v študijskem letu 2020/21 miruje.
- Štipendistom se zaradi izjemnih okoliščin, povezanih z epidemijo COVID-19, kljub 
sklenjenemu dogovoru o odlogu vračila ali obročnem vračanju štipendije lahko do-
govor podaljša za eno leto. Štipendist mora pri štipenditorju (Center za socialno delo) 
za podaljšanje roka z ustreznimi dokazili zaprositi pred iztekom roka za plačilo.

Obveznosti štipendista in neizpolnjevanje obveznosti
Štipendist mora vsako leto zaključiti posamezni letnik, za katerega je prejemal šti-
pendijo. Po zaključnem letniku mora zaključiti izobraževanje in tako pridobiti višjo 
raven izobrazbe do 30. septembra naslednjega koledarskega leta. V kolikor štipen-
dist predčasno zaključi izobraževanje, se mu lahko štipendija izplača v enkratnem 
znesku za vse preostale mesece trajanja izobraževalnega programa. V kolikor pride v 
času študija do kakršnekoli spremembe, ki bi lahko vplivala na štipendijsko razmerje 
(prekinitev izobraževanja, sprememba programa ipd.), mora v roku 30 dni od nastan-
ka spremembe to sporočiti pristojnemu centru za socialno delo.

Če štipendist po zaključku letnika ne napreduje v višji letnik, lahko štipendija miruje, 
kar pomeni, da se mu ta ne izplačuje. Če po enem letu mirovanja ne napreduje, se 
izda odločba o dolgu, ki mora biti poravnan v roku 30 dni od prejete odločbe. Če šti-
pendist ne more v enkratnem znesku plačati svojega dolga, lahko zaprosi za obročno 
vračilo.

SPREMEMBE



46

Več informacij o državni 
štipendiji: 

Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti

https://www.gov.si/teme/drzavna-stipendija/
https://www.gov.si/teme/drzavna-stipendija/
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ZOISOVA ŠTIPENDIJA 
Zoisove štipendije so namenjene dijakom in študentom ob doseganju izjemnih do-
sežkov in s tem ustvarjanju dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, ra-
zvojne dejavnosti in umetnosti.

Pogoji za prvo pridobitev Zoisove štipendije
Zoisovo štipendijo lahko prvič pridobite študentje, ki ustrezate splošnim pogojem 
in ste dosegli izjemen dosežek iz znanja, raziskovanja, razvoja ali umetnosti in hkrati 
ustrezen šolski ali študijski uspeh ali drugo posebno merilo. 
- Ste zlati maturant ali ste imeli v zaključnem razredu srednje šole povprečno oceno 
najmanj 4,10 (za študenta v prvem letniku neposredno po prehodu iz srednje šole na 
višjo raven izobraževanja) ali
- ste imeli v predhodnem študijskem letu glede na študijsko leto uveljavljanja šti-
pendije na višješolskem ali visokošolskem izobraževanju povprečno oceno najmanj 
8,5 ali ste bili v višješolskem ali visokošolskem izobraževanju glede na doseženo pov-
prečje uvrščeni med najboljših 5 % v svoji generaciji – velja za študente od drugega 
letnika dalje.

Pri tem za izjemne dosežke štejejo2 :
- najvišja mesta iz znanja ali raziskovanja na državnih tekmovanjih, sofinanciranih iz 
javnih sredstev,
- prejeta zlata in srebrna priznanja iz znanja ali raziskovanja na državnih tekmovanjih, 
  sofinanciranih iz javnih sredstev,
- prejeta zlata in srebrna priznanja iz znanja ali raziskovanja na državnih tekmovanjih, 
  sofinanciranih iz javnih sredstev,
- priznanja za najboljše raziskovalne naloge,
- udeležba in najvišja mesta na mednarodnih tekmovanjih iz znanja, raziskovanja, 
  razvojne dejavnosti ali umetnosti,
- nagrajeno znanstvenoraziskovalno, razvojno ali umetniško delo na državni ali med
  narodni ravni,
- objava znanstvenoraziskovalne naloge ali znanstvenega prispevka v strokovni ali 
  znanstveni publikaciji ali zborniku,
- umetniško delo ali drugo delo, ki je dobilo vsaj dve pozitivni strokovni kritiki, obja
  vljeni v različnih tiskanih medijih, dostopnih na območju celotne Slovenije, oziroma 
  je sodelovalo na mednarodni razstavi ali festivalu,
- najvišja mesta na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja na državnih in 
  mednarodnih tekmovanjih.

2 Izjemni dosežki so podrobneje obrazloženi v Pravilniku o dodeljevanju Zoisovih štipendij.
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Vlagatelji lahko za pridobitev ali nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije ob preho-
du med ravnmi izobraževanja uveljavljate izjemni dosežek iz zadnjih dveh šolskih ali 
študijskih let s predhodne ravni izobraževanja, v vseh ostalih primerih pa izjemni do-
sežek, ki ste ga dosegli v času izobraževanja na ravni izobraževanja, za katero uveljav-
ljate Zoisovo štipendijo, pri čemer se posamezni dosežek lahko uveljavlja le enkrat. 
Uveljavljate lahko individualni izjemni dosežek oziroma izjemni dosežek, dosežen v 
skupini, ki šteje največ pet članov.

Pogoji za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije
Upravičenci do Zoisove štipendije morate za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije 
na istem izobraževalnem programu za vsako šolsko ali študijsko leto izkazati vpis v 
višji letnik in doseženo povprečno oceno minimalno 8,5 ali izjemni dosežek.

SPREMEMBE ZA ŠTUDIJSKI LETI 2020/21 IN 2021/22
Tudi na področju Zoisovega štipendiranja so zaradi epidemije koronavirusa veljavni 
ukrepi mirovanja in odloga vračila, kot je to navedeno za državne štipendije. Za to 
mora štipendist pri štipenditorju (Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski 
sklad) za podaljšanje roka z ustreznimi dokazili zaprositi pred iztekom roka za plačilo. 
Dodatno je spremenjen način uveljavljanja izjemnih dosežkov za študijski leti 
2020/2021 in 2021/2022.

V šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021:
- se uveljavljajo izjemni dosežki, doseženi v študijskih letih 2017/18 in 2018/19,
- se uveljavlja znanstvenoraziskovalna naloga ali znanstveni prispevek, objavljen v 
  študijskih letih 2018/19 in 2019/20,
- se lahko uveljavlja izjemni dosežek, ki ga je ali bi ga lahko štipendist uveljavljal v letu 
  2019/20, če je dosežen na isti ravni izobraževanja.

V šolskem oziroma študijskem letu 2021/22:
- se uveljavljajo izjemni dosežki, doseženi v šolskih oziroma študijskih letih 2018/19 in 
  2020/21.

SPREMEMBE
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3 Do dodatka za bivanje je upravičen štipendist, ki ima prijavljeno začasno prebivališče v kraju izobraževanja, če je 
kraj stalnega prebivališča oddaljen od kraja izobraževanja več kot 25 km, če strošek najema znaša najmanj 65 € 
mesečno in štipendist ni lastnik ali solastnik nepremičnine.
Štipendistu dodatek za bivanje ne pripada, če prejema subvencijo za bivanje v študentskem domu ali pri zasebni-
ku ali ima sklenjeno pogodbo o bivanju v dijaškem domu v skladu s predpisi, ki urejajo subvencioniranje bivanja 
študentov in dijakov.
 Če je štipendist v rejništvu, se namesto stalnega prebivališča iz prvega odstavka tega člena upošteva njegovo 
prebivališče pri rejniku.
Štipendist, ki ne izpolnjuje več pogojev za dodatek za bivanje, s prvim dnem naslednjega meseca od nastanka 
spremembe ni več upravičen do tega dodatka za tekoče šolsko ali študijsko leto.

Višina Zoisove štipendije
Višina Zoisove štipendije je 143,36 € za študenta, ki se izobražuje v Sloveniji, in 
286,72 € za študenta, ki se izobražuje v tujini. Štipendistu pripadata tudi dodatka:
- dodatek za bivanje izven kraja stalnega prebivališča v višini 81,92 €3 (bodite 
  pozorni na to, da začasno prebivališče prijavite najkasneje do 1. oktobra – zaradi 
  upravičenosti do dodatka),

- dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami v višini 51,20 €.
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Kako do prejemanja Zoisove štipendije?
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendij vsako leto junija obja-
vi Javni poziv za dodelitev oziroma nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije. Objavo 
razpisa lahko spremljate na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, in-
validskega in preživninskega sklada Republike Slovenije. 

Štipendisti, ki so Zoisovo štipendijo pridobili po novem zakonu ZŠtip-1 in v šolskem 
oziroma študijskem letu 2020/2021 ne prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izo-
braževanja, morajo vlogo za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije predložiti naj-
kasneje do konca šolskega oziroma študijskega leta 2019/2020. Vloga za nadaljnje 
prejemanje Zoisove štipendije po ZŠtip-1 je dostopna na prej omenjeni spletni strani  
Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republi-
ke Slovenije.

Del razpisne dokumentacije je Vloga za uveljavitev pravice oziroma nadaljnje preje-
manje Zoisove štipendije. Vlogo izpolnite in jo skupaj s prilogami (s potrdilom o vpisu 
v izobraževalni program in dokazilom, da je kandidat na poklicni, splošni ali medna-
rodni maturi dosegel izjemen splošni uspeh, ali dokazilom o študijskem uspehu, to-
rej izpisom vseh opravljenih izpitov oziroma pridobljenih ocen v zadnjem študijskem 
letu, z dokazilom izobraževalne ustanove, da je uvrščen med najboljših 5 % študentov 
v svoji generaciji, ali dokazilom o izjemnem dosežku ter, če je potrebno, prijavo zača-
snega prebivališča za pridobitev dodatka za bivanje) priporočeno pošljete ali osebno 
vložite na naslov Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, 
Dunajska 22, 1000 Ljubljana, s pripisom »Zoisova štipendija«, najkasneje do roka, do-
ločenega v razpisu. Za študijsko leto 2020/21 je to 7. oktober 2020. 

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/aktualni-razpisi/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/aktualni-razpisi/
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Več informacij o 
pridobitvi Zoisove 
štipendije: 
Javni štipendijski, razvojni, 
invalidski in preživninski sklad RS

Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih 
štipendij

Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti

https://www.srips-rs.si/
https://www.srips-rs.si/
http://www.uradni-list.si/1/content?id=117474,
http://www.uradni-list.si/1/content?id=117474,
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/
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KADROVSKA ŠTIPENDIJA 
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije ali re-
gionalna razvojna agencija sofinancirata kadrovske štipendije delodajalcem, ti pa 
dodeljujejo kadrovske štipendije za izobraževanje študentom, ki izpolnjujete splo-
šne pogoje za pridobitev štipendije, razen starostnega pogoja. Namen kadrovskih 
štipendij je povezovanje človeških virov in zaposlovalne sfere, saj si lahko podjetja 
prek dolgoročnega kadrovskega načrtovanja zagotovijo razvoj ustreznih kadrov in na 
ta način spodbudijo razvoj podjetij. Kadrovska štipendija prinaša štipendistu prvi stik 
s podjetjem ter delovne izkušnje že med šolanjem. Posebna prednost pa je v tem, da 
štipendistu zagotavlja takojšnjo prvo zaposlitev.

Kadrovska štipendija ne sme biti nižja od državne štipendije brez dodatkov za četrti 
dohodkovni razred, kot je navedeno v zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih 
sredstev (100 €). V primeru, da višina kadrovske štipendije presega višino minimalne 
plače v Sloveniji, se presežek šteje v davčno osnovo za izračun plačila dohodnine.

Sofinanciranje se dodeli v višini 50 % kadrovske štipendije, vendar največ v višini 30 
% minimalne plače. Če se štipendist izobražuje na ravni izobraževanja in področju, 
opredeljenem v politiki štipendiranja, se sofinanciranje dodeli v višini 70 % kadrovske 
štipendije, vendar največ v višini 40 % minimalne plače. Če sofinanciranje kadrovske 
štipendije ne dosega 50 % ali 70 % dodeljene in izplačane kadrovske štipendije glede 
na določbe prvega in drugega odstavka tega člena, se znesek sofinanciranja avto-
matično usklajuje ob spremembi minimalne plače, dokler ne doseže najvišjega mo-
žnega deleža višine kadrovske štipendije.

Višina sofinanciranja za posameznega štipendista se lahko za novo šolsko ali študij-
sko leto poviša do največ 10 % glede na predhodno šolsko ali študijsko leto na podlagi 
vložene zahteve delodajalca.

Če se odločite za kadrovsko štipendiranje, ste se po zaključenem izobraževanju ob-
vezani zaposliti pri delodajalcu za najmanj toliko časa, kolikor je trajalo štipendiranje. 
Poleg tega štipenditor in štipendist uredita medsebojna razmerja v pogodbi o šti-
pendiranju, zato bodite še posebej pozorni na vsebino pogodbe.

Novela Zakona o štipendiranju (Zžtip-1b) prinaša spremembe tudi na področju ka-
drovskih štipendij, saj podaljšuje rok za zaposlitev štipendista, ki prejema kadrovsko 
štipendijo po zaključku izobraževalnega programa, iz 1 na 2 meseca. Prav tako bo 
imel štipendist možnost nadaljnjega izobraževanja iz 1. na 2. bolonjsko stopnjo ali iz 
srednje poklicne na srednje tehniško izobraževanje, vendar le v primeru, da se s tem 
strinjata tako delodajalec kot štipendist.
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Kako do kadrovske štipendije za nove štipendiste?
Javni sklad RS oziroma regionalna razvojna agencija objavita javni razpis za dodelitev 
sredstev za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za naslednje šolsko ali 
študijsko leto do konca februarja.

Razpis lahko spremljate in se nanj prijavite na spletni strani Javnega štipendijske-
ga, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije ali 
regionalne razvojne agencije, ki podeljuje kadrovske štipendije v vaši regiji.

SPREMEMBE ZA ŠTUDIJSKO LETO 2020/21
Tudi na področju kadrovskih štipendij je zaradi epidemije koronavirusa prišlo do ne-
kaj sprememb. Tako so tudi na področju kadrovskega štipendiranja veljavni ukrepi 
mirovanja in odloga vračila, kot je to navedeno za državne in Zoisove štipendije. Po-
leg tega pa se uveljavljajo naslednje spremembe, ki veljajo do zaključka študijskega 
leta 2020/21:
- delodajalec lahko odpove pogodbo o zaposlitvi, sklenjeno s štipendistom, brez dolž-
nosti vračila štipendije, če gre za odpoved iz razlogov, povezanih z epidemijo CO-
VID-19. V roku enega leta mora delodajalec štipendistu ponuditi novo pogodbo o 
zaposlitvi tako, da je skupno trajanje pogodb najmanj eno leto;
- delodajalec lahko zaposli štipendista pred zaključkom izobraževanja, vendar mora 
ta izobraževanje zaključiti v največ 18 mesecih od zaposlitve (spremenjeno s 6 me-
secev);
- delodajalec je prost obveznosti zaposlitve štipendista, če preneha zaradi posledic 
epidemije COVID-19;
- če enomesečna praksa štipendista pri delodajalcu s strani katerih koli strank ni mo-
goča zaradi posledic epidemije COVID-19, prejetih sredstev ni treba vračati;
- delodajalec in štipendist se lahko dogovorita o zamiku izplačil štipendije zaradi izje-
mnih okoliščin v zvezi z epidemijo.

SPREMEMBE

https://www.srips-rs.si/stipendije/izmenjevalnica
https://www.srips-rs.si/stipendije/izmenjevalnica


Več o neposrednih 
kadrovskih 
štipendijah:
RRA Pomurje

RRA Koroške

Posoški razvojni center

RRA Ljubljana

RRA Posavje

RRA Notranjsko-kraške regije

RRA Celje

RRA Severne Primorske

RRA Gorenjske regije

RRA Posavje

RCR Zasavje

Mariborska razvojna agencija

https://www.rcms.si/
http://www.rra-koroska.si/
http://www.prc.si/
http://www.rralur.si/
http://www.rra-posavje.si/
http://www.rra-nkr.si/
http://www.rra-celje.si/
http://www.rrc-kp.si/
http://www.bsc-kranj.si/
http://www.rra-posavje.si/o-rra.html
http://www.rcr-zasavje.si/
http://www.rra-mura.si/
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ŠTIPENDIJA ZA
DEFICITARNE POKLICE
Namen štipendij za deficitarne poklice je spodbujanje mladih za izobraževanje za 
tiste poklice, za katere je na trgu zaznati razkorak med trenutnim in prihodnjim šte-
vilom razpoložljivih kadrov in predvideno ponudbo delovnih mest.  

Pogoji za dodelitev štipendije za deficitarne poklice
Štipendija za deficitarne poklice se dodeli študentu, ki izpolnjuje splošne pogoje za 
dodelitev štipendije in se izobražuje na ravneh izobraževanja in področjih, opredelje-
nih v politiki štipendiranja. Programi, na katerih so dijaki in študentje upravičeni do 
deficitarne štipendije, se določijo naknadno, glede na potrebe trga dela. 

Višina štipendije za deficitarne poklice
Štipendija za deficitarne poklice znaša 102,40 €.

Kako do štipendije za deficitarne poklice?
Štipendijo za deficitarne poklice Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživ-
ninski sklad RS dodeli na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi do konca meseca 
januarja za naslednje študijsko leto. V razpisu je objavljena tudi vloga za dodelitev 
štipendije za deficitarne poklice ter vsa ostala navodila v zvezi s pridobitvijo. 

Za štipendijo za deficitarne poklice lahko zaprosiš kadarkoli med letom na podlagi 
razpisa. Priporočamo, da za štipendijo zaprosiš do konca septembra,  s čimer si zago-
toviš štipendijo že za mesec oktober.

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/aktualni-razpisi/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/aktualni-razpisi/
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AD FUTURA ŠTIPENDIJE
Štipendije Ad futura so namenjene spodbujanju izobraževanja mladih v tujini ter iz-
obraževanja tujih državljanov v Sloveniji.

Dodelijo se za mednarodno mobilnost za:
- izobraževanje,
- študijski obisk,
- sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja.

Višina štipendije:
Višina štipendije je odvisna od programa, ki se ga posameznik udeleži.

Več si lahko preberete na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, inva-
lidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

ŠTIPENDIJE ZA SLOVENCE V 
ZAMEJSTVU IN PO SVETU
Štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu so namenjene pripadnikom avtohto-
ne slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah in potomcem slovenskih izse-
ljencev za študij na višješolskem ali visokošolskem izobraževanju 1. ali 2. stopnje v Re-
publiki Sloveniji. Namen štipendiranja je spodbujati povezovanje mladih Slovencev v 
zamejstvu in po svetu z matično domovino.

Višina štipendije:
Štipendija znaša 204,80 €4  mesečno. K osnovni štipendiji se lahko dodeli tudi doda-
tek za zdravstveno zavarovanje.

Kako do štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu?
Sklad vsako leto  objavi javni razpis za dodelitev štipendij za Slovence v zamejstvu in 
po svetu, predvidoma v mesecu avgustu.

4 Štipendije se usklajujejo na način in v roku, ki velja za transferje, v skladu z zakonom, ki ureja 
usklajevanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji.

https://www.srips-rs.si/stipendije/stipendije-ad-futura
https://www.srips-rs.si/stipendije/stipendije-ad-futura


Ostale oblike pomoči 
za študente

04
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NIKOLAJA BUKOVŠEK

JANJA HREN

FUNDACIJA ŠTUDENTSKI TOLAR 
ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE 
UNIVERZE V LJUBLJANI
FUNDACIJA ŠTUDENTSKI TOLAR ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE
UNIVERZE V LJUBLJANI
Namenjena je reševanju trenutne socialne stiske študentov, pomagati socialno ogro-
ženim študentom in s tem prispevati k vzpostavitvi enakih možnosti pri dostopnosti 
visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ter širiti možnosti za doseganje mini-
malne ravni kakovosti življenja študentov. Posameznemu prosilcu se lahko dodeli 
nepovratno denarno pomoč, nepovratno materialno pomoč ali kakšno drugo vrsto 
pomoči, odvisno od potreb in stiske posameznika.

Denarna pomoč se lahko dodeli študentom, ki izpolnjujejo enega izmed dveh pogo-
jev za določeno študijsko leto:
- osebam, ki imajo status študenta na visokošolskem ali višješolskem zavodu članice 
ŠOU v Ljubljani in niso v rednem delovnem razmerju,
- osebam, ki so prvo leto brez statusa študenta in so hkrati še vedno vpisane na vi-
sokošolski ali višješolski zavod članice ŠOU v Ljubljani (pavzirajo) ter niso v rednem 
delovnem razmerju.

Za denarno pomoč lahko zaprosi tudi študent ŠOU v Ljubljani s tujim državljanstvom, 
vendar pod pogojem, da izpolnjuje enega izmed zgornjih pogojev in še oba na-
slednja:
- ima v Republiki Sloveniji urejeno začasno bivališče,
- ima odprt bančni račun pri izbrani banki (ne glede na državo). 

Denarna pomoč se lahko dodeli iz razlogov:
- reševanja bivanjske problematike,
- nakupa osnovnih življenjskih potrebščin,
- preživljanja otroka ali družine,
- invalidnosti,
- nepredvidenih naravnih in družinskih nesreč, ki povzročijo socialno ogroženost,
- nakupa študijskih potrebščin in
- drugo.
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SUBVENCIONIRANI JEZIKOVNI TEČAJI, KI JIH IZVAJA 
ZAVOD ŠOLT
Pogoj za prijavo je status študenta, ki ni v rednem delovnem razmerju in je vpisan na 
katerikoli visokošolski ali univerzitetni zavod članice Študentske organizacije v Lju-
bljani. Jezikovni tečaji so za upravičence delno subvencionirani, delno pa si jih tečaj-
nik pokrije sam – prispevati mora 30 €. 

Kako zaprositi za subvencioniran jezikovni tečaj?
Vsak prosilec mora za pridobitev pomoči oddati pisno prošnjo – motivacijsko pismo, 
izpolnjeno vlogo za dodelitev pravice do brezplačnega jezikovnega tečaja in druge 
zahtevane priloge na naslov: Fundacija Študentski tolar, Ustanova ŠOU v Ljubljani, 
Pivovarniška ulica 6, 1000 Ljubljana, s pripisom »Jezikovni tečaj 2020/21 (odvisno od 
navodil, navedenih v razpisu)«.

Upravičenci lahko koristijo katerikoli jezikovni tečaj, ki se izvaja v treh terminih na 
študijsko leto. Več si lahko preberete na spletni strani Fundacije Študentski tolar.

PREŽIVNINA
Preživninska obveznost izhaja iz starševske pravice, ki otroku zagotavlja, da ga starši 
preživljajo do njegovega 18. leta, če pa se redno šola, ga morajo preživljati do 26. leta. 
Po zakonu morajo torej najprej starši preživljati otroka, šele v primeru, da otroku ne 
morejo zagotoviti dovolj sredstev za preživljanje, pa je ta upravičen do pomoči s stra-
ni države. 

Kako si urediti preživnino?
Dogovor o preživnini zase (če ste starejši od 18 let ter mlajši od 26 let) lahko sklene-
te skupaj s starši pri notarju, seveda pod pogojem, da ste glede zneska preživnine 
sporazumni. V primeru, da se glede zneska preživnine ne morete sporazumeti in 
nastane spor, morate pri pristojnem okrožnem sodišču vložiti tožbo za preživnino.

Več o redni denarni pomoči si lahko preberete 
na spletni strani Fundacije Študentski tolar.

https://www.studentski-tolar.si/druga-pomoc/jezikovni-tecaji
http://www.studentski-tolar.si/index.php/redna-pomoc.
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DENARNA SOCIALNA POMOČ
Denarna socialna pomoč je pomoč, namenjena tistim, ki nimajo dovolj sredstev, 
premoženja ali prihrankov, ki bi jim omogočali preživetje. Pravica do denarne 
socialne pomoči se ugotavlja na podlagi premoženja in dohodkov posameznika ali 
družine – večinoma v zadnjih treh mesecih.

Socialna pomoč in študentje, mlajši od 26 let
Študent, ki je mlajši od 26 let in nima prijavljenega lastnega gospodinjstva ter ne 
prejema preživnine, je upravičen do tiste socialne pomoči, za katero zaprosi njegova 
družina. Cenzus za dodelitev socialne pomoči in višina socialne pomoči sta v tem 
primeru odvisna od števila družinskih članov, dohodkov v zadnjih treh mesecih ter 
premoženja družine. 

Za socialno pomoč pa lahko sam zaprosi tudi študent, ki je mlajši od 26 let, vendar 
le, če si je pred tem uredil preživnino s strani staršev in zadostil ostalim določilom 
centra za socialno delo. Starši so ga namreč, če se redno šola, v skladu z zakonom 
dolžni preživljati do 26. leta.

Socialna pomoč in samovzdrževani študentje (študentje z 
lastnim gospodinjstvom, ki prejemajo preživnino, ali študentje 
nad 26. letom)

Če je študent mlajši od 26 let in samovzdrževan (ima prijavljeno lastno gospodinjstvo, 
ne živi več pri starših in prejema preživnino oziroma ustreza zakonskim določilom) 
ali je star več kot 26 let, se mu v izračun cenzusa za pridobitev socialne pomoči po 
Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev šteje samo njegovo premoženje ter 
njegovi dohodki, načeloma zadnjih treh mesecev (gre predvsem za dohodke od 
občasnih del ter preživnine, medtem ko se štipendije v izračun socialne pomoči ne 
štejejo, razen štipendije, ki presega višino minimalne plače).

POMEMBNO: Priporočamo vam, da se, preden 
zaprosite za socialno pomoč, o upravičenosti 
pozanimate na svojem centru za socialno delo. Več pa 
si lahko preberete na spletni strani Ministrstva za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti. 

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/denarna_socialna_pomoc/
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/denarna_socialna_pomoc/
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Kako pridobiti državno socialno pomoč?
Pravico do državne socialne pomoči morajo prosilci uveljavljati na centru za socialno 
delo, in sicer v občini, v kateri imajo prijavljeno stalno bivališče. Pravico uveljavljate z 
Vlogo za uveljavljanje pravic do javnih sredstev, ki jo na center za socialno delo sku-
paj s potrebnimi prilogami oddate osebno ali po pošti. Vloga je dostopna na spletni 
strani MDDSZ.

O tem, katere priloge morate priložiti, pa se pozanimajte na lokalnem centru za so-
cialno delo.

IZREDNA DENARNA 
SOCIALNA POMOČ
Izredna denarna socialna pomoč se dodeli, če se oseba znajde v materialni ogrože-
nosti zaradi izrednih stroškov, povezanih s preživetjem, na nastanek katerih ni mogla 
vplivati. Dodeli se v enkratnem znesku ali za obdobje do šestih mesecev. Prejemnik 
mora izredno denarno socialno pomoč porabiti v roku 30 dni od prejema za stroške, 
opredeljene v vlogi, ki jo je predložil centru za socialno delo. V roku 45 dni po prejemu 
izredne socialne pomoči oziroma najkasneje do vložitve nove vloge za pomoč mora 
centru za socialno delo predložiti dokazila o porabi sredstev.

Kako do izredne denarne socialne pomoči?
Vlogo za izredno denarno socialno pomoč skupaj s prilogami priporočeno pošljete 
ali osebno vročite na center za socialno delo v občini, v kateri imate prijavljeno stalno 
prebivališče. Za informacije o tem, katere priloge je treba priložiti, se obrnite na svoj 
center za socialno delo. Vloga je dostopna na spletni strani MDDSZ. 

OBČINSKA POMOČ
Na nekaterih občinah lahko zaprosite za občinsko pomoč, namenjeno premestitvi 
trenutnih socialnih ovir. Za več informacij se obrnite na svojo občino. Načeloma gre 
za enkratno denarno pomoč v že vnaprej določenem znesku. Poleg tega pa veliko 
manjših občin ponuja štipendije za študente iz njihove občine. O tem se prav tako 
pozanimajte na svoji občini.

http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/sociala/vloga_zupjs_obr_8_45.pdf.
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/sociala/vloga_zupjs_obr_8_45.pdf.
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/vloga_zupjs_idsp_obr_8_43_cb.pdf
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ŠTUDENTSKI KLUBI
IN NJIHOVE UGODNOSTI
V svoji lokalni skupnosti preveri delovanje študentskega kluba, ki zagotovo nudi 
ogromno ugodnosti za včlanjene študente in dijake. Veliko študentskih klubov 
organizira dobrodelne prireditve ali pa nudijo enkratno štipendijo. 

Seznam študentskih 
klubov najdeš na spletni 
strani Zveze ŠKIS. 

https://skis-zveza.si/studentski-klubi/
https://skis-zveza.si/studentski-klubi/


Študentsko delo

Kako začeti s študentskim delom?
Napoved za dohodnino in davčne olajšave
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ŠTUDENTSKO DELO
Študentsko delo je občasno ali začasno in ga lahko opravljate s pomočjo pooblaščene 
organizacije (študentskega servisa) na podlagi napotnice te organizacije. Študentsko 
delo v slovenskem sistemu predstavlja eno izmed fleksibilnih oblik dela, namenjeno 
specifično mladim, ki so vključeni v proces izobraževanja in si želijo vključitve na 
trg dela, tako iz finančnih razlogov kot zaradi pridobivanja delovnih izkušenj in 
kompetenc.

Študentsko delo lahko opravlja oseba:
- s statusom dijaka v Republiki Sloveniji, ki je že dopolnila 15 let;
- s statusom študenta v Republiki Sloveniji;
- s statusom udeleženca izobraževanja odraslih, ki je mlajša od 26 let in se 
izobražuje po javno veljavnih programih osnovnega, poklicnega, srednjega in višjega 
strokovnega izobraževanja;
- dijaki in študenti, državljani Republike Slovenije, ki imajo status dijaka ali študenta 
v tujini (kar se dokazuje s potrdilom o vpisu, izdanem po predpisih v državi tuje šole);
- osebe, ki so zaključile srednjo šolo v tekočem šolskem letu in bodo (na podlagi vpisa 
na visokošolski zavod) pridobile status študenta ob začetku novega šolskega leta;
- študentje tujih univerz, ki v okviru mednarodnih izmenjalnih programov opravljajo 
študijske obveznosti v Republiki Sloveniji.
- Delajo lahko tudi osnovnošolci, ki so zaključili osnovno šolo in so dopolnili 15 let ter 
bodo status dijaka pridobili s septembrom (na podlagi spričevala o zaključeni osnovni 
šoli IN potrdila o vpisu za naslednje šolsko leto). S 1. 1. 2007 pa se je ukinila možnost 
opravljanja začasnih in občasnih del prek študentskega servisa za t. i. »pavzerje«.

Študentsko delo lahko opravljajo posamezniki, dokler imajo status dijaka ali 
študenta, torej dokler ne diplomirajo ali se zaposlijo.

POMEMBNO: S sprejetjem Zakona o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (ZViS-K) v sredini 

decembra 2016 je pomembna novost za študentsko delo 

ta, da ima študent, tudi če diplomira v sredini študijskega 
leta, še vedno status študenta do konca študijskega leta, v 
katerem je diplomiral. Poleg tega se je v letu 2017 položaj 
uredil tudi za študente na drugi stopnji, kar pomeni, da 
jim status študenta preneha z iztekom študijskega leta, v 
katerem so zaključili študij. 

NIKOLAJA BUKOVŠEK

JANJA HREN
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Študentsko delo po 26. letu: 
Osebe s statusom študenta (rednega ali izrednega) lahko tudi po 26. letu opravljate 
študentsko delo. Seveda to drži le v primeru, da niste vpisane v evidenco brezposelnih 
oseb oziroma niste zaposlene. Kljub temu v nekaterih primerih pride do sprememb 
pri dohodnini in davčni olajšavi (glejte poglavje o dohodnini in davčni olajšavi). Osebe 
s statusom udeleženca izobraževanja odraslih po 26. letu ne morete več opravljati 
študentskega dela.
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KAKO ZAČETI 
S ŠTUDENTSKIM DELOM?
Pred začetkom študentskega dela se morate včlaniti v pooblaščeno organizacijo 
za posredovanje dela dijakom in študentom. Za včlanitev boste potrebovali osebni 
dokument, številko osebnega računa, davčno številko in dokazilo o statusu (potrdilo 
o vpisu za tekoče šolsko/študijsko leto ali študentsko izkaznico ali indeks ali dijaško 
izkaznico). Priporočamo, da izberete lokalni študentski servis ali pa študentski servis, 
ki zaslužke zalaga vnaprej.

Napotnica študentskega servisa je pravna podlaga za delo dijaka ali študenta 
v podjetju. Napotnico je treba dvigniti pred pričetkom dela in jo posredovati 
delodajalcu, drugače govorimo o delu na črno. Ko je delo opravljeno, podjetje agenciji 
za posredovanje dela vrne dva izvoda napotnice in se s tem strinja s plačilom zneska 
študentu, ki je naveden na napotnici ter je skupaj z računom tudi izterljiv. 

Poznamo dve vrsti napotnic:
- navadna se izda, ko delo opravljate krajši čas oziroma za enkratno izplačilo,
- stalna se izda v primeru, ko v določenem podjetju delate daljše obdobje in velja do 
konca šolskega oziroma študentskega leta.

POMEMBNO: V primeru, da prejmete na napotnico 
enotno nakazilo, ki bo višje od 400 € bruto (oziroma 
107,3 € bruto za tiste, ki presegate dane časovne 
omejitve – glejte poglavje o posebni osebni olajšavi), se 
vam bo od zneska nakazila sproti odvedla akontacija 
dohodnine v višini 25 % nakazila.

Kaj storiti, če podjetje ne plača?
Priporočamo, da vedno poskrbite, da delodajalec ob zaključku dela izpolni četrti 
izvod napotnice, kamor vnese datum začetka in zaključka dela ter doda svoj podpis 
in žig. Ta izvod bo služil za osebno evidenco pa tudi kot dokazilo v primeru neplačila.

Če želite prejeti plačilo, mora podjetje nujno vrniti napotnico na študentski servis 
najkasneje v roku osmih dni po opravljenem delu. V tem primeru lahko znesek iztržite 
– včasih študentski servis založi znesek in nato sam terja plačilo od podjetja. Poleg 
tega imajo nekateri servisi oblikovan rizični sklad. To je sklad, kamor da servis del 
svojih sredstev za primere, če delodajalec ne plača. Za več informacij se pozanimajte 
pri svojem študentskem servisu. Če želite preveriti, ali je podjetje neplačnik, pa 
pokukajte na spletno stran neplačniki.info.  

http://www.neplacniki.info/
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Zakonske spremembe študentskega dela
S 1. 2. 2015 so stopile v veljavo spremembe Zakona o uravnoteženju javnih financ 
(ZUJF), ki so povzročile korenita preoblikovanja študentskega dela. Glavne 
spremembe so bile:

1. ŠTUDENTSKO DELO SE ŠTEJE V POKOJNINSKO DOBO. Osnova za izračun 
pokojninske dobe so plačila oziroma prihodki dijakov in študentov na letni ravni (za 
celotno preteklo leto). Pokojninska doba se preračunava na podlagi bruto zneska na 
napotnici, na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) pa 
je vezana na povprečno mesečno plačo v RS v preteklem letu. En mesec pokojninske 
dobe se prizna za vsakih doseženih 60 % povprečne plače. Pokojninska doba se 
izračunava v mesecih in dnevih.

PRIMER: Povprečna mesečna bruto plača za 2019 je znašala 1.753,84 EUR. Če bi 
študent v enem mesecu zaslužil 840 € (994,08 € bruto), bi se mu priznal 1 mesec 
pokojninske dobe. 

*Pri navedenem pa je treba opozoriti, da se za eno koledarsko leto posamezniku 
lahko prizna le 12 mesecev pokojninske dobe, vsa preplačila pa se upoštevajo pri 
izračunu pokojninske osnove.

2. UVEDENI SO BILI OBVEZNI PRISPEVKI V KORIST ŠTUDENTOV. Te deloma 
plačujemo dijaki in študentje, deloma pa naročnik, kar pomeni, da 15,5 % študent 
prispeva v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, naročnik pa ostalih 8,85 % v isto 
blagajno. Poleg tega delodajalec za vsako plačilo študentu prispeva še dodatnih 
6,36 % za zdravstveno zavarovanje, 0,53 % prispevkov za primer poklicne bolezni 
ter 16 % splošne koncesijske dajatve in še 2 % dodatne koncesijske dajatve. Skupni 
znesek računa dajatev in prispevkov delodajalca je enak 33,74 % bruto zneska plačila 
študentu. Prispevke obračunava študentski servis hkrati z zneskom zaslužka in o tem 
poroča FURS-u. 

3. UVEDENA JE BILA MINIMALNA URNA POSTAVKA ZA ŠTUDENTSKO DELO. Ta se 
je do zdaj že štirikrat spremenila. Zadnja sprememba minimalne urne postavke je 
bila 1. 1. 2020 ko se je v skladu z odredbo MDDSZEM zvišala z 4,89 € bruto (4,13 € neto) 
na 5,41 € bruto (4,57 € neto). Razlika 15,5 % (med bruto in netom izplačilom) je, kot že 
omenjeno, prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje v Republiki Sloveniji je obvezno in enotno za 
vse zavarovance. V obveznem pokojninskem in invalidskem zavarovanju so tako 
zavarovani vsi delavci in s tem se zagotavljajo naslednje pravice: pravica do pokojnine, 
pravica do invalidskega zavarovanja, dodatna pravica, kot sta npr. pravica do dodatka 
za pomoč in postrežbo in pravica do invalidnine v primeru poškodbe pri delu ali 
poklicne bolezni, in druge pravice, kot je npr. pravica do letnega dodatka, ki pa je 
podobno kot regres le za upokojence. S temi pravicami pa pridemo do pokojninske 
oziroma do delovne dobe. Ti besedni zvezi, čeprav se pogosto pojavljata skupaj, 
NIMATA ISTEGA POMENA.



Ureditev od 1. 2. 2015

 Delež obremenitve Znesek

Napotnica  100,00 €

DELODAJALEC   

Koncesijska dajatev 
(štipendije, ŠOS, 
posredniki)

16,00 % 16,00 €

Dodatna koncesijska 
dajatev (študentski 
domovi)

2,00 % 2,00 €

Prispevek za zavarovanje 
za poškodbe pri delu in 
poklicne bolezni

0,53 % 0,53 €

Prispevki delodajalca za 
pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje

8,85 % 8,85 €

Prispevek za zdravstveno 
zavarovanje

6,36 % 6,36 €

DIJAK/ŠTUDENT   

Prispevki zavarovanca za 
pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje

15,50 % 15,50 €

Izplačilo študentu  84,50 €

Strošek delodajalca 33,74 % 133,74 €
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Delovna doba je doba, ki predstavlja, koliko časa je delavec v delovnem razmerju. 
To pomeni, da delovna doba teče na podlagi podpisane pogodbe o zaposlitvi. 
Delodajalec je dolžan izplačevati dodatek na delovno dobo, višina dodatka pa se 
določi v kolektivni pogodbi (po navadi jo določi delodajalec sam). 

Pokojninska doba je doba, na podlagi katere se ugotavljajo pogoji za pridobitev 
pravice do pokojnine, glede na njo pa se določi tudi odstotek za njeno odmero. Osnova 
za izračun pokojninske dobe so plačila oz. prihodki dijakov in študentov na letni ravni, 
torej znesek, ki ga dijaki in študentje zaslužijo v preteklem letu. Pokojninska doba pa 
je na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) vezana na 
povprečno mesečno plačo v RS v preteklem letu. 

Izpis o trajanju pokojninske dobe dobite:
- na območni enoti ZPIZ (Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje) ali
- izpolnite posebno vlogo, ki jo pošljete na območno enoto ZPIZ po elektronski ali 
navadni pošti.

Svojo okvirno pokojninsko dobo si lahko vsak študent izračuna na portalih študentskih 
servisov, za uraden izpis pa se lahko obrnete samo na Zavod za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje.

Zavarovalna doba je doba, v kateri je bil delavec zavarovan in so bili zanj plačani 
prispevki. Zavarovalna doba pa ne teče samo v času, ko je bil posameznik zaposlen, 
je na starševskem ali porodniškem dopustu, je upravičen do nadomestila za 
brezposelne, ampak tudi v času študentskega dela. Torej, zavarovalna doba je tista, 
ki se upošteva pri upokojitvi.

http://www.zpiz.si/cms/?ids=content&inf=412
https://www.zpiz.si/cms/userfiles/file/ZPIZ_Vloga za izpis informacije o trajanju zavarovanja za zavarovance iz 18_ %C4%8Dlena ZPIZ-2.pdf
http://www.zpiz.si/cms/?ids=content&inf=412
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NAPOVED ZA DOHODNINO 
IN DAVČNE OLAJŠAVE
Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb. Zavezanec za dohodnino pa je vsaka 
fizična oseba ne glede na starost. Z dohodnino se obdavčujejo: dohodek iz zaposlitve 
(sem je všteto tudi študentsko delo), dohodek iz dejavnosti, dohodek iz osnovne 
kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, dohodek iz oddajanja premoženja v 
najem in iz prenosa premoženjske pravice, dohodek iz kapitala ter drugi dohodki.

Odmero dohodnine na letni ravni ugotovi finančna uprava z odločbo in sestavi 
informativni izračun na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga na osnovi uradnih 
evidenc in podatkov o dohodkih in vzdrževanih družinskih članih, ki jih finančni 
upravi posreduje davčni zavezanec. V primeru študenta, ki opravlja študentsko delo 
s pomočjo študentske napotnice, te podatke posreduje študentski servis.

Ko zavezanec prejme informativni izračun dohodnine, preveri, ali so vpisani 
podatki pravilni oziroma ali se ujemajo s podatki, s katerimi razpolaga sam, ter ali je 
informativni izračun pravilen. V kolikor so ti podatki pravilni, zavezancu ni treba storiti 
ničesar in bo informativni izračun samodejno postal odločba o odmeri dohodnine. Če 
bo znesek odmerjene dohodnine na letni ravni večji od zneska med letom plačane 
akontacije dohodnine, bo doplačal razliko dohodnine. Če pa bo znesek odmerjene 
dohodnine na letni ravni manjši od zneska med letom plačane akontacije dohodnine, 
bo zavezancu vrnjena razlika dohodnine.

Če se zavezanec ne strinja z informativnim izračunom, mora v roku 15 dneh od 
vročitve informativnega izračuna vložiti dopolnjen informativni izračun – ugovor, ki 
se šteje za njegovo napoved za odmero dohodnine. Enako ravna tudi v primeru, če 
ugotovi, da je ugotovljena davčna obveznost prenizka. Zavezanec lahko v ugovoru 
zoper informativni izračun uveljavlja tudi posebno olajšavo za vzdrževane družinske 
člane.

V kolikor pa zavezancu do 15. junija tekočega leta informativni izračun za preteklo 
davčno leto ni vročen, mora ta ne glede na višino prejetega dohodka sam vložiti 
napoved za odmero dohodnine.

Rok za vložitev napovedi je v tem primeru 31. julij tekočega leta za preteklo leto, kar 
pomeni, da je v letu 2021 najskrajnejši rok za odmero dohodnine za leto 2020, 31. 7. 
2020.
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Olajšave za leto 2020 znašajo:
Posebna osebna olajšava za leto 2020 znaša 3.500,00 €. Ta olajšava velja samo za 
rezidente, ki imajo status študenta ali dijaka. Velja samo za mlajše od 26 let (prizna 
se tudi študentu, ki je starejši od 26 let, če se vpiše na študij najpozneje v letu, ko je 
dopolnil starost 26 let, in sicer za dodiplomski študij za dobo največ šest let od dneva 
vpisa in za podiplomski študij za največ štiri leta od dneva vpisa). Olajšava se prizna 
tudi, če te starši uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana.

Splošna olajšava je odvisna od višine skupnega dohodka v letu 2020, zneski olajšav 
so razvidni v spodnji tabeli. Ta olajšava velja samo za tiste študente in dijake, ki 
vas starši ne uveljavljajo za vzdrževanega družinskega člana. Če ga starši v svoji 
napovedi uveljavljajo vseh 12 mesecev, olajšavo izgubi, če ga uveljavljajo samo del 
leta, mu pripada sorazmeren del splošne olajšave.

Če znaša skupni dohodek 
v eurih

Znaša splošna olajšava v eurih

Nad Do

13.316,83 3.500,00 + (18.700,38 – 1,40427 x skupni 
dohodek)

13.316,83 3.500,00

Pri dohodnini se upoštevajo tudi normirani stroški, ki predstavljajo 10 % od bruto 
zaslužka študenta in jih ni treba dokazovati. Za dohodke iz študentskega dela je to 
avtomatična olajšava in se prizna v vsakem primeru (tudi če nista izpolnjena pogoja 
za posebno olajšavo).  

Uveljavljaš lahko tudi dejanske stroške prevoza in nočitve tako, da do 5. 2. pošlješ 
zahtevek, ki se vloži prek portala eDavki ali na finančni urad. Dejanske stroške lahko 
uveljavljaš tudi naknadno v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine.

Če ima posameznik status dijaka ali študenta in ga bodo starši uveljavljali kot 
vzdrževanega družinskega člana, lahko v letu 2020 neobdavčeno zasluži 4.697,99 
EUR bruto. Tisti, ki pa jih starši ne uveljavljajo kot vzdrževane družinske člane, 
lahko neobdavčeno zaslužijo 11.957,00 € bruto.

https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageC.aspx?category=letna_odmera_dohodnine_fo
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Več o dohodnini si preberite tukaj: 

E-Študentski servis

Finančna uprava RS 

https://www.studentski-servis.com/studenti/dohodnina/olajsave/olajsave
https://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/Letna_odmera_dohodnine/Opis/Lestvica_za_leto_2018.pdf


Zdravstveno 
zavarovanje

06
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NA SPLOŠNO O ZAVAROVANJU

NIKOLAJA BUKOVŠEK

JANJA HREN

ROK RETAR

V Sloveniji poznamo dve vrsti zdravstvenega zavarovanja, ki se med seboj 
dopolnjujeta, in sicer:
- Obvezno zavarovanje, ki ga mora imeti vsak državljan RS, in krije večji del 
stroškov zdravljenja, preostali del pa krije dopolnilno zavarovanje. Če si posameznik 
dopolnilnega zavarovanja ne uredi, preostali delež zdravstvene storitve, ki ga 
obvezno zavarovanje ne krije, plača sam. V primeru, da posameznik nima urejenega 
obveznega zavarovanja, je 100-% samoplačnik za zdravstvene storitve, pri čemer so 
stroški lahko zelo visoki. 
- Dopolnilno zavarovanje: ker so doplačila zdravstvenih storitev visoka, je najbolje 
skleniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje in si s tem zagotoviti kritje celotnih 
stroškov zdravljenja.

POMEMBNO: Če si posameznik uredi samo dopolnilno 
zavarovanje, obveznega pa ne, je 100 % samoplačnik, saj 
obvezno zavarovanje predstavlja osnovo za dopolnilno 
zdravstveno zavarovanje!
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KAKO SI UREDITI OBVEZNO IN DOPOLNILNO ZAVAROVANJE

Kako si urediti zdravstveno zavarovanje, če ste dijak ali študent, mlajši 
od 26 let?
Dijaki in študentje, ki imajo status, so zdravstveno zavarovani kot družinski člani (torej 
so zavarovani prek svojih staršev) vse do 26. leta starosti. Kot družinski člani so lahko 
zavarovani tudi izredni študentje, če so mlajši od 26 let, če niso v rednem delovnem 
razmerju ali prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje. Za urejanje zavarovanja ni več 
treba predložiti potrdila o šolanju, saj ZZZS te podatke pridobi avtomatično.

Pozor: Dijaki ali študentje, ki se izobražujejo 
v tujini, morajo še vedno predložiti potrdilo o 
šolanju za vsako šolsko leto posebej.

NOVOST!: Nova novela ZViS je s 21. novembrom 2017 prinesla nova pravila 
zdravstvenega zavarovanja. Vsi študentje s statusom študenta imajo urejeno 
dopolnilno in obvezno zdravstveno zavarovanje do 30. 9. v letu, ko dopolnijo 26 let. Po 
tem datumu pa študenti ne morejo biti več zavarovani prek staršev. 

PRIMER: Peter ima status študenta in je 15. 5. 2020 dopolnil 26 let. Prek staršev je 
tako lahko zavarovan do 30. 9. 2020. S 1. 10. 2020 mora že urediti svoje obvezno ali 
dopolnilno zdravstveno zavarovanje. 
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Kako si urediti zavarovanje, če izgubite status ali dopolnite 26 let?
Ko izgubite status ali dopolnite 26 let, si morate zdravstveno zavarovanje urediti sami. 
V roku osmih dni, ko postanete zavezanec za doplačila, si morate urediti obvezno 
zdravstveno zavarovanje in po želji dopolnilno zdravstveno zavarovanje na izbrani 
zavarovalnici (v Sloveniji to možnost nudijo Vzajemna, Triglav in Generali). Pri tem 
morate vedeti, da je večinska praksa zavarovalnic, da se dopolnilno zdravstveno 
zavarovanje sklene s prvim dnem naslednjega meseca. To pomeni, da si morate, če 
npr. s 1. oktobrom izgubite status in želite biti zavarovani takoj, zavarovanje urediti do 
konca septembra. 

BREZPLAČNO
Do 1. januarja 2012, pred uveljavitvijo Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, si 
je bilo obvezno zavarovanje možno urediti prek občine, in sicer ste se lahko zavarovali 
kot »občani«, če ste za to seveda izpolnjevali pogoje.

Od 1. januarja 2012 naprej to ni več možno, kljub temu pa si lahko zdravstveno 
zavarovanje (tako obvezno kot tudi dopolnilno) uredite brezplačno, in sicer na 
svojem matičnem centru za socialno delo z Vlogo za uveljavljanje pravic do javnih 
sredstev. Do kritja obveznega zavarovanja ter do pravice do kritja razlike do polne 
vrednosti zdravstvenih storitev ste upravičeni, če izpolnjujete pogoje, ki so potrebni 
za pridobitev denarne socialne pomoči, ne glede na to, ali jo prejemate ali ne.

SAMOPLAČNIŠKO
V primeru, da do kritja zavarovanja niste upravičeni, si obvezno zavarovanje 
samoplačniško uredite na Zavodu za zdravstveno zavarovanje (najkasneje osem 
dni po tem, ko postanete zavezanec za doplačila), dopolnilno zavarovanje pa na 
eni izmed zavarovalnic, ki se s tem ukvarjajo (Vzajemna, Triglav in Generali). Pri tem 
morate biti posebno pozorni na roke, ki jih imajo zavarovalnice. Večinska praksa 
zavarovalnic je namreč, da dopolnilno zdravstveno zavarovanje sklepajo s prvim 
dnem naslednjega meseca. To pomeni, da si morate, če npr. s 1. oktobrom izgubite 
status in želite biti zavarovani takoj, zavarovanje urediti do konca septembra. Paziti 
morate tudi, da si dopolnilnega zavarovanja ne uredite več kot en mesec po tem, ko 
si uredite obvezno zavarovanje, saj obstaja možnost, da padete v trimesečno čakalno 
dobo. To pomeni, da tri mesece zavarovanje sicer plačujete, niste pa upravičeni do 
kritja stroškov zdravstvenih storitev.

Kje pa lahko preverite urejenost svojega zdravstvenega zavarovanja?
To lahko storite na spletni strani e-Storitev ZZZS ali s SMS-sporočilom na številko 031 
771 009, s ključno besedo ZZ ter devetmestno ZZZS številko osebe, ki je zapisana na 
kartici zdravstvenega zavarovanja. 

https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/e_storitve_zzzs
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Zdravstvo
Zdravstvene storitve za študente

Univerze v Ljubljani
Zdravstvene storitve za študente

Univerze v Mariboru
Zdravstvene storitve za študente

Univerze na Primorskem
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Ker se zavedamo, da je zdravje zagotovo najpomembnejše v posameznikovem 
življenju, smo v tem poglavju zbrali informacije o tem, kako si lahko študentje 
priskrbijo osebnega zdravnika v kraju šolanja, dobijo ustrezno nego v nujnih 
primerihin kje najdejo lekarne.

Vsak študent mora poskrbeti, da ima urejeno ustrezno zavarovanje. Pri rednih in 
izrednih študentih zadošča osnovno zdravstveno zavarovanje, študentje brez statusa 
in tuji študentje pa morajo imeti urejene tudi druge oblike zavarovanja, vključno z 
dodatnim zdravstvenim zavarovanjem.

O ZDRAVSTVU
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Študij izven stalnega prebivališča
Študent, ki študira izven kraja stalnega prebivališča, ima pri opredelitvi ali izbiri 
osebnega zdravnika dve možnosti.

01 Za svojega osebnega zdravnika izbere nekoga iz Zdravstvenega doma za 
študente v Ljubljani (v primeru študija v Ljubljani), zdravnika, ki deluje v sklopu 

Dispanzerja za zdravstveno varstvo študentov Maribor (v primeru študija v Mariboru), 
ali zdravnika iz Šolskega dispanzerja v Zdravstvenem domu Koper (v primeru študija 
na Primorskem). Opredelitev oziroma izbira osebnega zdravnika v kraju študija 
študentu omogoča celovito zdravstveno oskrbo v primeru bolezni, poškodbe ipd.

02 Študent se ne odloči za menjavo osebnega zdravnika. V tem primeru je študent 
upravičen le do nujne pomoči v primeru nenadne obolelosti ali svežih poškodb, 

kontrole in nadaljevanje zdravljenja pa mora opraviti pri osebnem zdravniku.

MENJAVA OSEBNEGA ZDRAVNIKA
Menjavo osebnega zdravnika lahko vsaka zavarovana oseba opravi po preteku 
enega leta od prejšnje izbire. Osebnega zdravnika lahko zavarovana oseba 
izjemoma zamenja tudi prej, in sicer v primeru, da je njen osebni zdravnik več kot tri 
mesece neprekinjeno odsoten zaradi bolezni, porodniškega dopusta, strokovnega 
izpopolnjevanja ali drugih vzrokov ali v primeru, da je odšel na delo v drug kraj. 
Po prenehanju navedenih razlogov lahko zavarovanec ponovno izbere prejšnjega 
osebnega zdravnika. Eden izmed razlogov za menjavo osebnega zdravnika pred 
pretekom enoletnega roka od prejšnje izbire je tudi dolgotrajnejša ali stalna 
preselitev v drug kraj.

POSTOPEK MENJAVE OSEBNEGA ZDRAVNIKA/ZOBOZDRAVNIKA/GINEKOLOGA:
Študent se oglasi v novo izbrani ambulanti in izpolni obrazec »Izjava o izbiri osebnega 
zdravnika«, v katerem mu razloga za menjavo ni treba navesti. Odjavo pri prejšnjem 
zdravniku in prenos zdravstvenega kartona, skupaj s kritjem materialnih stroškov, 
opravi zavarovalnica. V tem primeru je v Izjavi treba navesti tudi razlog menjave 
osebnega zdravnika. Ko študent doštudira, se lahko po istem postopku vrne k 
splošnemu zdravniku v kraju stalnega prebivališča.
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ZDRAVSTVENE STORITVE ZA 
ŠTUDENTE UNIVERZE V LJUBLJANI
Republika Slovenija je ustanovila Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani 
(ZDŠ), v katerem zagotavljajo celostno zdravstveno oskrbo študentom, ki študirajo 
v Ljubljani, torej dodiplomskim in podiplomskim študentom ter tujim študentom 
in njihovim učiteljem. Na enem mestu izvajajo programe s področja preventive kot 
kurative (obvezna cepljenja, zdravstveno vzgojo, sistematske zdravstvene preglede, 
preglede s področja splošne medicine, zobozdravstva, ginekologije, psihiatrije in 
klinične psihologije).

Na tej lokaciji je študentom na voljo šest specialistov in specialistk splošne in družinske 
medicine. Splošna ambulanta, ki deluje v okviru ZDŠ, se nahaja tudi v študentskem 
naselju v Rožni dolini (blok VIII), kjer deluje ena specialistka družinske medicine. Prav 
tako v ZDŠ delujeta tudi dva ginekologa, šest zobozdravnikov, psihiater, psihologinja 
ter dve specialistki klinične psihologije. Pred vsakim obiskom katerekoli ambulante 
se je treba za termin dogovoriti v času delovnih ur izbranega zdravnika. Telefonske 
številke, delovne čase in ostale informacije najdete na spletni strani ZDŠ.

NUJNA MEDICINSKA POMOČ
Študentom so v Ljubljani na voljo tudi dežurne ambulante, ki jih lahko obiščejo v 
primerih potrebe po nujni medicinski pomoči. K nujni medicinski pomoči spada 
izvajanje nujnih ukrepov zdravnika in njegove ekipe pri osebi, ki je zaradi bolezni ali 
poškodbe neposredno življenjsko ogrožena oziroma pri kateri bi glede na bolezenske 
znake v kratkem času lahko prišlo do takšne ogroženosti.

24 ur na dan deluje v Urgentnem bloku Kliničnega centra (vhod z Bohoričeve ulice) 
ambulanta splošne nujne medicinske pomoči. V primeru življenjske ogroženosti 
študentje pokličejo na 112, urgentnega zdravnika lahko pokličejo na telefon 01 
522 84 08, za nujne obiske zdravnika na bolnikovem domu v primeru nenadnega 
poslabšanja zdravstvenega stanja pa lahko pokličejo na 01 522 84 08.

NUJNA ZOBOZDRAVSTVENA POMOČ
ob sobotah, nedeljah in praznikih med 8. in 13. uro v kletnih prostorih Zdravstvenega 
doma Ljubljana Center, Metelkova ulica 9, deluje ambulanta za zobozdravstveno 
nujno medicinsko pomoč. Vsako noč med 21. in 4. uro deluje v istih prostorih nočna 
zobozdravstvena ambulanta. Storitve v tej ambulanti spadajo med nadstandardno 
dejavnost, kar pomeni, da ne sodijo med pravice obveznega zdravstvenega 
zavarovanja, zato je del stroškov samoplačniških. Telefon ambulante za nujno 
zobozdravstveno medicinsko pomoč je 01 472 37 18.

https://www.zdstudenti.si/zdravniki-in-ambulante/


Zdravstveni dom za študente Ljubljana
Aškerčeva cesta 4
1000 Ljubljana

http://www.zdstudenti.si/
Telefon: 01 200 74 25
E-pošta: zdstudenti@siol.net

Če vam zdravnik predpiše zdravilo na recept ali svetuje nakup zdravila brez recepta 
ter v primeru bolezni, za katero smatrate, da ni potreben zdravniški pregled, se po 
pomoč odpravite v lekarno. 

Lekarna na Njegoševi ulici (pri polikliniki) je dežurna lekarna, kar pomeni, da je odprta 
24 ur na dan (med 24.00 in 7.00 izdaja poteka prek dežurnega okenca).

http://www.zdstudenti.si/
mailto:zdstudenti%40siol.net?subject=
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ZDRAVSTVENE STORITVE ZA 
ŠTUDENTE UNIVERZE V MARIBORU
Redni in izredni študentje Univerze v Mariboru imajo zagotovljeno preventivno in 
kurativno zdravstveno varstvo, ki se izvaja v Dispanzerju za zdravstveno varstvo 
študentov v Mariboru (DZVŠ), na naslovu Ob parku 5. Prvo pomoč lahko študentje 
dobijo tudi v katerikoli ambulanti v Mariboru. V sklopu študentskega dispanzerja 
poleg preventivne in kurativne ambulante delujejo še zobna in ginekološka 
ambulanta, laboratorij in mentalno-higienska posvetovalnica.

Na Gosposvetski 84 v Mariboru ob ponedeljkih popoldan deluje tudi psihološka 
svetovalnica za študente.

Potrebne telefonske številke in ordinacijske čase lahko preverite 
na spletni strani ŠOUM.

ZDRAVSTVENE STORITVE ZA 
ŠTUDENTE UNIVERZE 
NA PRIMORSKEM
Študentom Univerze na Primorskem so v Zdravstvenem domu Koper, natančneje v 
Šolskem dispanzerju, na voljo štiri zdravnice.

http://www.soum.si/sl-SI/Content/Details/103


Zdravstveni dom Koper Center
Dellavallejeva ulica 3

6000 Koper

https://www.zd-koper.si/sl/
Telefon: 05 664 71 00
E-pošta: info@zd-koper.si

https://www.zd-koper.si/sl/
mailto:info%40zd-koper.si?subject=
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Študentske družine so glede na status upravičene do nekaterih pravic, ki jim vsaj 
delno olajšujejo prepletanje študentskega in starševskega življenja. Po zakonu 
študentskim staršem pripada dodatno leto izobraževanja na univerzah oziroma 
fakultetah, izjemni vpis v višji letnik, bivanje pri zasebniku oziroma študentskem 
domu, dodatna prehrana, štipendija, razni denarni prejemki, pomoč ob rojstvu, 
starševski in otroški dodatki ter dodatki za nego otroka.

Dodatno študijsko leto in izjemni vpis v višji letnik 
V na novo urejenem Zakonu o visokem šolstvu (novela ZVIS-L) 70. člen določa, da 
imajo študentke matere in tudi študentje očetje, ki v času študija postanejo starši, 
pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živorojenega 
otroka, kar jim omogoča lažje opravljanje študija. 

Tudi pri izjemnem vpisu se iz upravičenih razlogov študentom staršem odobri vpis v 
višji letnik, četudi niso opravili predpisanih obveznosti (to velja za študente Univerze 
v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem in Univerze v Novi Gorici, 
saj tako določajo njihovi statuti).

Bivanje v študentskem domu ali pri zasebniku
Študent starš ima tudi možnost podaljšanja bivanja v študentskem domu za eno 
leto. Poleg tega ima na področju bivanja študentske družine še nekatere druge 
ugodnosti. Takšna ugodnost so na primer posebni prostori v študentskem domu, ki 
omogočajo primerno bivanje tako za študenta starša kot tudi za otroka. Študentje, ki 
postanejo starši po preteku roka za oddajo vloge za študentski dom, lahko to prošnjo 
oddajo tudi naknadno, k točkam za sprejem pa se jim prišteje 100 točk.

Študentska družina ima tudi možnost subvencioniranega bivanja pri zasebnikih. 
Postopek za pridobitev pravice do subvencije je enak postopku za pridobitev pravice 
do bivanja v študentskem domu, subvencija pa se dodeli za največ 10 mesecev v 
študijskem letu. 

V Rožni dolini v Ljubljani deluje v bloku št. 12 tudi vrtec, namenjen otrokom študentov, 
ki je pod okriljem Viških vrtcev. 

ŠTUDENTSKE DRUŽINE
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Štipendije
Študentje starši lahko štipendije prejemajo dalj časa, kar pomeni, da lahko študent 
starš v primeru ponavljanja letnika štipendijo za isti letnik prejema dvakrat. Ta 
pravica pa velja samo v času, dokler starš prejema starševski dodatek, in ne velja 
za absolventski staž oziroma dodatni letnik. Za študente, ki so poročeni ali živijo v 
zunajzakonski skupnosti ali postanejo roditelji ter skrbijo za otroka, se pri ugotavljanju 
materialnega položaja upošteva zakonec oziroma oseba, s katero vlagatelj živi v 
zunajzakonski skupnosti, ne upoštevajo pa se več dohodki staršev. Za pridobitev 
pravice do državne štipendije lahko študent starš kadarkoli med letom zaprosi 
z Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev na krajevno pristojnem centru za 
socialno delo. 

Prehrana
Tudi prehrana je izrednega pomena pri vzgajanju in preživljanju otroka. Študent 
starš je upravičen do desetih dodatnih subvencioniranih obrokov za vsakega 
otroka. Subvenciji se lahko koristita zaporedno, brez vmesne omejitve kot pri ostalih 
študentih. V pisarnah za študentsko prehrano po vsej Sloveniji lahko študent starš 
ob predložitvi rojstnega lista otroka pridobi potrdilo o upravičenosti do dodatnih 
subvencij. Ta pravica se šteje za vsakega otroka, uveljavlja pa jo lahko samo eden od 
staršev.

Denarni prejemki
Preživninska obveznost izhaja iz starševske pravice, ki otroku zagotavlja, da ga 
starši preživljajo do njegovega 18. leta. V primeru, da se redno šola, ga morajo starši 
preživljati do 26. leta starosti. Študent starš lahko na centru za socialno delo zaprosi 
za družinske prejemke in denarno socialno pomoč, a mora najprej pri svojih starših 
urediti preživnino zase, če je mlajši oziroma mlajša od 26 let, in če partner družine ni 
sposoben preživljati. Prav tako mora prej pri očetu oz. materi svojega otroka urediti 
preživnino zanj, če študentska družina ni prijavljena kot dvostarševska. 

Pomoč ob rojstvu
Je enkratni denarni prejemek, namenjen nakupu opreme za novorojenca. Pravico 
uveljavlja samo eden od staršev, in sicer 60 dni pred predvidenim datumom poroda 
oziroma najkasneje 60 dni po rojstvu otroka. Po tem roku pravice ni več mogoče 
uveljaviti. Od leta 2018 pomoč ob rojstvu pripada vsem staršem in ni vezana na 
premoženjski cenzus. 
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Starševski dodatek
Je denarna pomoč staršem, kadar po rojstvu otroka niso upravičeni do starševskega 
nadomestila. Pravica do starševskega dodatka traja eno leto, uveljaviti pa ga je treba 
30 dni pred predvidenim datumom poroda oziroma najkasneje 30 dni po rojstvu 
otroka. Če se pravico uveljavlja kasneje kot v navedenih rokih, se pravica prizna od 
prvega dne naslednjega meseca, ko je vloga vložena, in traja, dokler otrok ne dopolni 
enega leta (365 dni) starosti.
 
Oče ali druga oseba ima pravico do starševskega dodatka v trajanju, kot ga ima mati, 
zmanjšanem za toliko dni, kolikor je mati to pravico že izrabila.

Več o starševskem dodatku pa na spletni strani 
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti.

Pravico do dodatka za nego otroka uveljavljate z Vlogo 
za uveljavitev pravice do dodatka za nego otroka, ki 
jo najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti.

Dodatek za nego otroka
Dodatek za nego otroka je pravica, ki jo lahko uveljavlja eden od staršev, in sicer za 
otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo. Do dodatka je upravičen, dokler trajajo 
razlogi oziroma do otrokovega 18. leta starosti. 

Otroški dodatek
Je dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka. Pravica zanj 
se uveljavlja v 90 dneh po rojstvu otroka in se prizna z mesecem otrokovega rojstva. 
Če se uveljavlja po tem roku, se prizna s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi 
zahtevka. Pravica do otroškega dodatka se prizna za dobo enega leta.

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih v 66. členu določa, da lahko 
uveljavite pravico do povišanja otroškega dodatka, v kolikor vaš otrok ni v vrtcu. Tako 
se znesek otroškega dodatka poveča za 20 %. Pravico lahko uveljavljate na pristojnem 
centru za socialno delo. 
Od leta 2018 ni več treba vloge oddajati vsako leto, temveč samo prvič, potem pa se 
pravica podaljša po uradni dolžnosti.

Pravico do otroškega dodatka uveljavljate na pristojnem 
centru za socialno delo s splošno vlogo za Uveljavljanje 
pravic iz javnih sredstev. 

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/druzina/starsevsko_varstvo_in_druzinski_prejemki/druzinski_prejemki/starsevski_dodatek/
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/druzina/starsevsko_varstvo_in_druzinski_prejemki/druzinski_prejemki/starsevski_dodatek/
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/druzina/starsevsko_varstvo_in_druzinski_prejemki/druzinski_prejemki/starsevski_dodatek/
https://www.uradni-list.si/files/RS_-2009-061-02932-OB~P002-0000.PDF
https://www.uradni-list.si/files/RS_-2009-061-02932-OB~P002-0000.PDF
http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/
http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/




94

Enkratna denarna pomoč študentskim družinam
Ustanova ŠOU v Ljubljani s fundacijo Študentski tolar pomaga  tudi študentskim 
družinam, ki so trenutno v socialni stiski. Na ta način jim želijo pomagati in prispevati 
k vzpostavitvi enakih možnosti pri dostopnosti visokošolskega ali višješolskega 
izobraževanja. Študentska družina lahko, če izpolnjuje pogoje, pridobi enkratno 
denarno pomoč v znesku 400 €. 

Pogoj za pridobitev denarne pomoči za študentske družine je, da je najmanj en starš 
študent, ki ima status na kateremkoli visokošolskem ali višješolskem zavodu članice 
ŠOU v Ljubljani in ni v rednem delovnem razmerju. 

POMEMBNO: Na razpis se ne moreta ločeno prijaviti 
mati študentka in oče študent istega otroka.

Izrednega pomena je obveščanje študentskih družin o njihovih pravicah in 
ugodnostih. V nadaljevanju najdete še nekaj besed o tem, kam po dodatne 
informacije in pomoč.

Več o denarni pomoči za 
študentske družine na 
spletni strani Fundacije 
Študentski tolar. 

https://www.studentski-tolar.si/
https://www.studentski-tolar.si/
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ZVEZA ŠKIS
Zveza ŠKIS vsako leto organizira projekt Škisova štorklja, ki je namenjen študentskim 
družinam. Sestavljen je iz nagradnega natečaja in brezplačnih ustvarjalnih delavnic 
za otroke ter izobraževalnih delavnic za starše. Več o projektu si lahko preberete na 
spletni strani Zveze ŠKIS.

ŠTUDENTSKI KLUBI
Nekateri študentski klubi študentskim družinam omogočajo več oblik pomoči, 
kot so denarna pomoč, boni za nakup otroške opreme, oblačila in obutev. Več 
informacij lahko prav tako poiščete na spletni strani Zveze ŠKIS in na strani lokalnega 
študentskega kluba.

Klub študentskih družin Slovenije informira, svetuje in organizira dogodke za 
študentske družine. 

Zavod Študentska svetovalnica med različnimi vrstami svetovanja nudi tudi 
svetovanje za študentske družine. Eden izmed njihovih projektov je tudi Študentska 
hiša SRCe, ki deluje kot varna hiša za študente.

Klub študentskih in dijaških družin Maribor, ki deluje pod okriljem ŠOU Maribor, 
s projekti skrbi za starše dijake in študente v Mariboru. Več o njihovem delovanju in 
pomoči, ki jo nudijo, dobite na spletni strani.

OBČINSKA POMOČ
Nekatere občine nudijo pomoč ob rojstvu otroka. O tem se je treba pozanimati na 
občini, kamor spada kraj stalnega prebivališča študenta starša.

CENTER ZA SOCIALNO DELO
Lokalni centri za socialno delo urejajo otroški dodatek, starševski dodatek, pomoč 
ob rojstvu otroka, dodatek za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo itd. 
Informacije pridobite na njihovih spletnih straneh.

KARITAS
Karitas na osnovi ugotovljenega stanja in v sodelovanju z drugimi socialnimi 
službami družinam pomaga predvsem s hrano, osebnimi predmeti, občasno pa tudi 
pri plačilu osnovnih položnic. Pomaga tudi s pravno pomočjo in urejanjem pravic, kot 
so osnovno zavarovanje, varstveni dodatek in izredne pomoči. Več informacij najdete 
na njihovi spletni strani, študentske družine pa se lahko obrnejo tudi na posebno 
telefonsko številko 01/300-59-60.

http://www.skis-zveza.si/projekti/skisova-storklja
http://www.studentskedruzine.com/
http://www.svetovalnica.com/
ttp://www.stud-druzine.org/
http://www.karitas.si/
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PETRA DERMOTA

JASMINA KOKOL

Študenti s posebnim statusom so študenti, ki izkazujejo pomembne dosežke 
na področju športa, umetnosti in kulture, študenti starši in študenti s posebnimi 
potrebami, kamor se uvrščajo tudi študenti v izrednih socialnih razmerah.

Slovenska visokošolska zakonodaja do nedavnega ni enotno definirala skupin 
študentov s posebnim statusom (študentje z oviro, športniki, umetniki …) in njihovih 
pravic, kot to velja za predhodne ravni izobraževanja.

Leta 2017 so na Študentski organizaciji Slovenije spisali predlog zakona, s katerim 
se je položaj študentov s posebnim statusom uredil v 69.a členu Zakona o visokem 
šolstvu, in sicer: 
- študenti s posebnimi potrebami so slepi in slabovidni študenti oziroma študenti 
z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni študenti, študenti z govornojezikovnimi 
motnjami, gibalno ovirani študenti, dolgotrajno bolni študenti, študenti z avtističnimi 
motnjami ter študenti s čustvenimi in vedenjskimi motnjami;
- študenti s posebnim statusom so vrhunski športniki, študenti priznani umetniki 
ter drugi študenti, ki se udeležujejo (področnih) mednarodnih tekmovanj. Študenti s 
posebnim statusom so tudi študenti, ki v času študija postanejo starši.

Študenti s posebnimi potrebami in študenti s posebnim statusom so upravičeni do:
- ugodnejše obravnave v izbirnem postopku v primeru omejitve vpisa,
- prilagoditve izvajanja študijskih programov in dodatne strokovne pomoči pri študiju, 
pri čemer lahko napredujejo in dokončajo študij v daljšem času, kot je predvideno s 
študijskim programom, in pri tem obdržijo druge pravice in ugodnosti študentov iz 
prvega odstavka 69. člena tega zakona.

PRIDOBITEV POSEBNEGA STATUSA
Vlogo za pridobitev posebnega statusa vloži študent praviloma ob vpisu v letnik 
študijskega programa, lahko pa tudi kadarkoli med študijskim letom, ko so izpolnjeni 
pogoji za podelitev posebnega statusa. Študent odda individualno prošnjo, v 
kateri opredeli svoje potrebe po prilagoditvah pri študiju in opravljanju študijskih 

ŠTUDENTJE Z OVIRO
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obveznosti skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev za pridobitev posebnega statusa 
v referatu za študijske zadeve na svoji fakulteti oziroma akademiji. Vsebina vloge in 
potrebne priloge (dokazila) so opredeljene v aktih posameznega visokošolskega ali 
višješolskega zavoda. 

Postopke in podrobnejši način izvrševanja pravic iz prejšnjega odstavka bo določil 
minister, pristojen za visoko šolstvo. Študenti s posebnimi potrebami in študenti 
s posebnim statusom bodo lahko uveljavljali pravice iz 69.a člena ZViS od vpisa v 
študijskem letu 2020/2021.

POMEMBNO: Če je dijak pridobil status kandidata s 
posebnimi potrebami, mu to ne zagotavlja avtomatično 
statusa študenta s posebnimi potrebami. Ta status je 
treba po vpisu na fakulteto ponovno pridobiti in nato 
zanj vsako leto ponovno zaprositi. 

Ustrezna raba poimenovanj
Odbor za socialo in zdravstvo na Zvezi ŠKIS je leta 2015 pričel aktivneje raziskovati 
na področju študentov, ki imajo oviro. Izpeljali smo projekt Dostopnost visokošolskih 
institucij in študentskih organizacij za študente, ki imajo oviro, in tako spoznali kar 
nekaj pomanjkljivosti na tem področju. Osredotočili smo se tudi na ustrezno rabo 
besed, saj menimo, da je poimenovanje invalid ali oseba s posebnimi potrebami 
diskriminatorno. 

Beseda invalid izhaja iz latinščine in ima neprijeten prizvok, saj so nekateri prevodi 
te besede nemočen, nezmožen, neveljaven, nesposoben. V preteklosti se je raba 
besede invalid skladala s mišljenjem izključevanja ljudi z ovirami iz družbe. Takšen 
koncept se je skladal z medicinskim modelom, ki je v ljudeh z ovirami videl osebe, 
nezmožne samostojnega življenja.

Tako smo na Zvezi ŠKIS poiskali boljšo, manj določujočo besedno zvezo – študent z 
oviro, ki govori o tem, da so večje ovire za posameznika tiste, ki mu jih z nepravilnim 
in nevestnim ravnanjem povzroča okolica, kot pa njegova prirojena ali pridobljena 
hiba. Med te ovire, ki jih okolica postavlja, lahko štejemo arhitekturno nedostopnost, 
različne informacije, ki niso dostopne vsakomur, izobraževanje, delo ipd. V šolstvu 
pa se govori o osebah s posebnimi potrebami, kar je spet manj ustrezna uporaba, 
saj ima vsak izmed nas kakšno posebno potrebo. Kljub dejstvu, da dosedanji 
zakoni še vedno vsebujejo besedo invalid, lahko z majhnimi spremembami veliko 
pripomoremo k boljši in ustreznejši uporabi besede.
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PRAVICE ŠTUDENTOV, 
KI IMAJO OVIRO
Študent z oviro lahko pridobi določene pravice do prilagoditev študija oziroma 
študijskih obveznosti. O pravicah, ki vam jih status prinese, se morate študentje 
z oviro pozanimati na svoji fakulteti. Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru in 
Univerza na Primorskem prilagoditve za študente z ovirami poleg s statutom urejajo 
s posebnimi pravilniki. Tako se lahko študentje z oviro o pravicah, ki vam jih status 
prinese, pozanimate na svoji fakulteti ali neposredno kar na sami univerzi.

Pravilnik o študijskem procesu študentov z oviro Univerze v Ljubljani, Univerze v 
Mariboru in Univerze na Primorskem je dostopen na njihovih spletnih straneh.

Pravice študentov, ki imajo oviro, so naslednje:

PODALJŠANJE STATUSA ŠTUDENTA, IZJEMNI VPIS V VIŠJI LETNIK
V 126. členu Statuta Univerze v Ljubljani je zapisano: »V primerih, ko zakon tako 
določa, se lahko študentu, ki ni opravil obveznosti za vpis v višji letnik, iz upravičenih 
razlogov status študenta tudi podaljša za eno študijsko leto, če so izpolnjeni pogoji, 
ki jih določata zakon in ta statut. Pravica se začne upravljati v naslednjem študijskem 
letu po upravičenem razlogu.« Upravičeni razlogi pa so naslednji: 

»O podaljšanju statusa iz upravičenih razlogov, kot so npr.: daljša bolezen, izjemne 
družinske in socialne okoliščine, starševstvo in status študentska s posebnimi 
potrebami, odloča komisija za študijske zadeve članice ali drug organ, določen s 
pravili članice.«

ŠTUDENTSKA PREHRANA
Upravičenci, ki so ovirani, imajo zaradi težke oziroma težje funkcionalne oviranosti 
pravico do desetih dodatnih subvencioniranih obrokov mesečno. Zaradi ugotavljanja 
upravičenosti do dodatnih subvencij za prehrano in za potrebe vodenja evidenc 
mora študent izvajalcu ob oddaji prijave v novem študijskem letu predložiti tudi 
potrdilo o težki oziroma težji funkcionalni oviranosti.

SUBVENCIONIRANO BIVANJE
V postopku pridobitve subvencioniranega bivanja se lahko študentu, ki ima oviro, 
po individualni obravnavi prišteje 100 točk, v kolikor predloži potrebna dokazila 
pristojnih organizacij oziroma organov (socialno skrbstvo, zdravnik specialist, 
invalidska komisija, upravni organ) o težkem socialnem ali zdravstvenem položaju 

https://www.fe.uni-lj.si/izobrazevanje/studentska_pisarna/pravilniki_in_navodila/pravilnik_o_studentih_s_posebnim_statusom_na_univerzi_v_ljubljani/
https://feri.um.si/site/assets/files/1154/pravilnik_o_studentih_s_posebnim_statusom.pdf
https://feri.um.si/site/assets/files/1154/pravilnik_o_studentih_s_posebnim_statusom.pdf
https://www.fhs.upr.si/sl/resources/files/o-fakulteti/interni-akti/pravilnik-o-studentih-s-posebnimi-potrebami-na-up9-4-2008.pdf
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(najmanj 80 % invalid, težak bolnik).
Če študent živi v posebno težkih socialnih ali zdravstvenih razmerah, se mu lahko 
dodeli subvencija za bivanje tudi v primeru, če je njegovo stalno prebivališče od kraja 
študija oddaljeno manj kot 25 km.

Študent, ki ima oviro, ima možnost uveljavitve pravice do bivanja spremljevalca v 
študentskem domu. Prošnji za sprejem v študentski dom mora v tem primeru priložiti 
pisno dokazilo o upravičenosti do spremljevalca. Spremljevalec mora izpolnjevati 
splošne pogoje za pridobitev subvencije, ni pa nujno, da doseže zadostno število točk 
za sprejem v študentski dom. Spremljevalec plačuje posteljo v študentskem domu v 
enakem znesku kot vsi ostali študentje.

V kolikor nastanejo izjemne okoliščine (najmanj 80 % telesna okvara, najmanj 
trimesečna neprekinjena odsotnost od študijske dejavnosti zaradi bolezni ali 
materinstva v času študija, prejemnik denarne socialne pomoči, nezaposleni starši 
oziroma skrbniki, brez staršev oziroma skrbnikov) po roku za oddajo vloge za 
subvencionirano bivanje, lahko študent odda prošnjo za izjemno dodelitev subvencije 
kadarkoli med študijskim letom z elektronsko vlogo na spletnem portalu eVŠ.

SUBVENCIONIRAN JAVNI PREVOZ
S sprejetjem predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih 
v cestnem prometu (ZPCP 758-VIII) so gibalno ovirani študentje dobili pravico do 
brezplačnega prevoza oziroma brezplačnega prilagojenega prevoza. 

TOLMAČENJE
Po Zakonu o uporabi slovenskega znakovnega jezika imajo gluhi in naglušni dijaki in 
študentje pravico do dodatnih ur tolmača znakovnega jezika zaradi dodatnih potreb, 
povezanih z izobraževanjem. Namesto 30 ur imajo tako pravico do 100 ur tolmačenja 
letno. Te ure so namenjene za študentovo osebno uporabo za namene študija, na 
primer za skupinsko delo z drugimi študenti, pripravo seminarske naloge, izvajanje 
raziskave za seminarsko nalogo, niso pa namenjene za obiskovanje vaj in predavanj. 
Pravico do tolmača gluha ali naglušna oseba pridobi tako, da na pristojnem centru 
za socialno delo vloži prošnjo za pridobitev pravice do tolmača. Obrazci so na voljo na 
centrih za socialno delo ali na regionalnih društvih gluhih in naglušnih.

ŠTIPENDIRANJE
V nadaljevanju so opisane pravice oseb, ki so ovirane, kot jih opredeljuje Zakon o 
štipendiranju: 

»Štipendist s posebnimi potrebami je štipendist, ki mu je priznana invalidnost oziroma 
telesna okvara na podlagi odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije ali Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje v skladu s predpisi, ki 
urejajo področje pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ali za katerega je enemu 
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od staršev priznan dodatek za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo 
po predpisih, ki urejajo družinske prejemke ali je usmerjen v prilagojen program 
vzgoje in izobraževanja v skladu z zakonom, ki ureja usmerjanje otrok s posebnimi 
potrebami.«

K državni in Zoisovi štipendiji se lahko dodeli dodatek za štipendiste z ovirami v 
višini 51,20 €. Pri državnih štipendijah je v primeru, da je štipendist med šolskim 
ali študijskim letom izpolnil pogoje za pridobitev dodatka za štipendiste z ovirami, 
na podlagi podane prošnje s prvim dnem naslednjega meseca od nastanka 
spremembe, štipendist upravičen do tega dodatka za tekoče šolsko ali študijsko leto. 
Velja tudi obratno ‒ štipendist, ki ne izpolnjuje več pogojev za dodatek, s prvim dnem 
naslednjega meseca od nastanka spremembe ni več upravičen do tega dodatka za 
tekoče šolsko ali študijsko leto. Upravičenost do dodatka se ugotavlja na podlagi 
odločbe ali strokovnega mnenja o usmeritvi v skladu s predpisi, ki urejajo področje 
usmerjanja otrok z ovirami, oziroma na podlagi odločbe o priznanju dodatka za nego 
otroka v skladu s predpisi, ki urejajo področje starševskega varstva in družinskih 
prejemkov, ali pa na podlagi odločbe o invalidnosti oziroma sklepa o telesnih okvarah 
pristojnega organa po predpisih, ki urejajo področje pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja.

Štipendijsko razmerje in prejemanje štipendije se lahko podaljšata za dodatno 
šolsko ali študijsko leto, če štipendist ponavlja letnik zaradi starševstva, opravičljivih 
zdravstvenih razlogov, izjemnih družinskih in socialnih okoliščin, torej neizpolnjenih 
šolskih ali študijskih obveznosti zaradi višje sile. Pri tem se za opravičljive zdravstvene 
razloge šteje »bolezen ali poškodba, v trajanju skupaj najmanj štiri mesece v šolskem 
ali študijskem letu, v katerem je štipendist prejemal štipendijo, ki je vplivala na 
zmanjšanje učnih ali študijskih sposobnosti štipendista v tolikšni meri, da zaradi 
tega ni mogel izpolniti šolskih ali študijskih obveznosti, kar se dokazuje z mnenjem 
zdravnika specialista.«

Odlog vračila ali obročno vračanje štipendije je možno, če se s tem bistveno izboljšajo 
možnosti štipendista za vračilo štipendije, od katerega sicer ne bi bilo mogoče 
izterjati celotnega vračila štipendije, in štipendist iz utemeljenih razlogov štipendije 
ne more vrniti v enkratnem znesku. Kot utemeljen razlog za odlog ali obročno 
vračanje štipendije se šteje tudi dalj časa trajajoča bolezen, ki je vplivala na potek 
študija.

Odpis vračila štipendije je med drugim možen, če štipendist opusti izobraževanje 
zaradi invalidnosti I. kategorije, ki zajema najmanj 24 mesecev neprekinjeno trajajočo 
bolezen oziroma poškodbo.
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ZAGOTAVLJANJE POTREBNE DODATNE OPREME
3. člen Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami: 
»Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami se izvaja v skladu s tem 
zakonom in predpisi, ki urejajo področje predšolske vzgoje, osnovnošolskega 
izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja ter splošnega srednjega 
izobraževanja. 

Študentom s posebnimi potrebami, ki se vključujejo v študijske programe v skladu 
z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, se v skladu s statutom visokošolskega zavoda 
zagotavlja potrebna dodatna oprema.« 
Zakon torej določa, da se študentom, ki imajo oviro v skladu s statutom visokošolskega 
zavoda, zagotavlja potrebna dodatna oprema. Statut Univerze v Ljubljani ne vsebuje 
nobene določbe o zagotavljanju posebne oziroma dodatne potrebne opreme 
oviranim študentom. 
Prilagoditve se obravnavajo glede na posameznika.

PRILAGOJENOST IN 
DOSTOPNOST PROGRAMOV
Sistematično reševanje problema bivanja oviranih študentov v študentskih domovih 
Univerze v Ljubljani se je začelo s tem, ko so prenovili blok v študentskem naselju v 
Rožni dolini. Tam so sedaj zagotovljeni dostop v zgradbo in arhitektonsko prirejeni 
apartmaji v pritličju, prav tako pa je urejeno tudi parkirišče. Prirejeni apartmaji pa 
niso samo v Rožni dolini, temveč tudi v študentskem domu na Poljanski (Center), 
Kardeljevi ploščadi (Bežigrad) in na Litostrojski (Šiška). Poleg tega imajo študentski 
domovi v Ljubljani v upravljanju tudi dve prilagojeni stanovanji na Hacquetovi na 
Bežigradu. Drugi študentje, ki imajo oviro in ne potrebujejo posebnih prilagoditev za 
vsakodnevno življenje, bivajo tudi v drugih študentskih domovih.
Študentski domovi Univerze v Mariboru so apartmaje, prilagojene za gibalno ovirane 
študente, pridobili z izgradnjo študentskega naselja na Lentu. Tudi tukaj so urejena 
parkirna mesta. Dvoposteljni apartma je na voljo tudi v naselju na Tyrševi. 

Dostopnost fakultet in tudi mnogih ostalih javnih stavb je za osebe na invalidskih 
vozičkih zelo neprimerna. Številne namreč še vedno nimajo klančin ali pa so te 
arhitektonsko neprimerne. Največkrat je problem v tem, da so prestrme, dostop 
do stavb pa otežujejo tudi cestne razpoke in previsoki robniki. Za zagotovitev 
kvalitetnega študija vseh študentov bi tako bilo treba zagotoviti primeren dostop v 
popolnoma vse fakultete, vendar je ta ideal še daleč od resničnosti.



Podrobnejše informacije 
o pogojih za bivanje in o 
prilagoditvah lahko dobite 
na spodnjih naslovih:
Študentski domovi v Ljubljani
Cesta 27. aprila 31
1000 Ljubljana
Sprejemna pisarna
tel.: (01) 242 10 19
       (01) 242 10 21
http://www.stud-dom-lj.si
e-pošta: studentski.domovi@siol.net

Študentski domovi Univerze v Mariboru
Gosposvetska 53
2000 Maribor
Pisarna za sprejem
tel.: (02) 228 42 00
http://www.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=222
e-pošta: umsd.info@uni-mb.si

Študentski domovi Univerze na Primorskem
Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija
tel.: (05) 611 75 07
fax: (05) 611 75 31
http://www.sd.upr.si/

e-pošta: info@sd.upr.si

http://www.stud-dom-lj.si
mailto:studentski.domovi%40siol.net?subject=
http://www.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=222 
mailto:umsd.info%40uni-mb.si?subject=
http://www.sd.upr.si/ 
mailto:info%40sd.upr.si?subject=
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FINANČNA POMOČ
Dodatek za nego otroka je namenjen kritju povečanih stroškov, ki nastanejo zaradi 
varstva in nege otroka, ki je hudo bolan, telesno prizadet ali z motnjami v telesnem 
in duševnem razvoju. Pravico do dodatka uveljavlja eden od staršev, do njega pa je 
upravičen, dokler trajajo razlogi oziroma do otrokovega 18. leta starosti. Več informacij 
dobite na centru za socialno delo in na njihovi spletni strani.

Dodatek za pomoč in postrežbo je mesečni denarni prejemek, ki ga upravičenec 
pridobi v primeru, ko ne more samostojno opravljati vseh ali večine osnovnih 
življenjskih potreb. Do njega je upravičena oseba, ki zaradi trajnih sprememb v 
zdravstvenem stanju za opravljanje osnovnih življenjskih potreb nujno in stalno 
potrebuje tujo nego in pomoč. Oviranim študentom, razen slepim, dodatek za tujo 
pomoč in postrežbo ne pripada. Ovirani osebi ta dodatek pripada ob zaposlitvi. 

Dodatne Informacije
Interese oviranih študentov zagovarjajo na Društvu študentov invalidov Slovenije, v 
katerem tudi izvajajo programe pomoči in druge aktivnosti, ki prispevajo k izboljšanju 
položaja na področju izobraževanja, bivanja in zaposlovanja oviranih oseb. 

http://www.csd-lj-siska.si/prejemki/dodatekNegaOtroka.asp.
http://www.dsis-drustvo.si/





