
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEJAVNOSTI V LETU 2021 
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Ljubljana, 24. december 2020 



Dejavnosti Zavoda Študentska svetovalnica in predstavitev vsebin za leto 2021 

 

Zavod Študentska svetovalnica svojim uporabnikom ponuja pravno in socialno svetovanje, 

izvaja delavnice in izobraževanja, ureja portal za oglaševanje za najemodajalce in 

najemojemalce m², omogoča namestitev socialno ogroženim študentom v prenovljeni 

Študentski hiši SRCE in ponuja strokovno psihosocialno pomoč. Leto 2020 je sicer posebno 

leto, saj je svet prizadela pandemija koronavirusa SARS-CoV-2, ki je v marsikaterem pogledu 

spremenila način izvajanja dejavnosti in storitev, izobraževanja, študija, bivanja, študentske 

prakse ipd. Na Zavodu Študentska svetovalnica se vse od začetka pojava pandemije soočamo 

tako s povečanim številom primerov kot tudi s posebnimi primeri, ki so odraz nastalih okoliščin 

v družbi. Študenti so ob hitrem sprejemanju oz. spreminjanju pravnih aktov (npr. t.i. PKP 

zakonodaja, vladni odloki itn.) zmedeni, zato se v znatno večjem številu obračajo na pravno 

pomoč našega zavoda, ki jim pomaga razumevati določila in pri pisanju morebitnih pritožb na 

odločbe.  

 

Predstavitev vsebin za leto 2021 

 

Pravno in socialno svetovanje 

 

Osrednja dejavnost Zavod Študentska svetovalnica je že od njenih začetkov leta 1989 

svetovanje s pravnega področja in prav ta dejavnost bo tudi v prihodnjem letu  temelj našega 

delovanja. Poleg slednjega bodo potekala tudi svetovanja s socialnega področja in študija v 

tujini. Pri tem velja poudariti, da se omenjena področja prepletajo s svetovanjem s področja 

socialnih problematik. 

 

Pri svetovanju s pravnega področja se bomo osredotočili na sledeče teme: 

• delo in dohodnina, 

• socialna varnost, 

• nastanitev, 

• štipendije, 

• študentske družine študij, 



• razlaga zakonodaje PKP. 

 

Pri svetovanju s področja študija v tujini se bomo osredotočili na sledeče teme: 

• študentje iz tujine, 

• poletne šole, 

• prakse, 

• redni študij v tujini, 

• študijske izmenjave, 

• viri financiranja. 

 

  

  



V letu 2021 bo naša ustaljena ekipa svetovalcev ‒ študentke in študenti Pravne  fakultete ‒ na 

podlagi svojega strokovnega znanja in delovnih izkušenj uporabnikom nudila zanesljivo, 

strokovno in takojšnjo pravno svetovanje, ki se bo izvajalo z že ustaljenimi ustreznimi načini: 

• svetovanje in informiranje v času uradnih ur (pon., tor., čet., pet. od 10.00 do 15.00, 

sred. od 12.00 do 17.00); 

• vrste svetovanja: osebno, telefonsko, prek foruma, e-pošte in drugih spletnih medijev – 

Facebook). 

 

V celotnem letu 2020 in v času pandemije je bila večina aktivnosti izvajanih s pomočjo 

digitalnih orodij, ki podpirajo oddaljen način dela.  

 

V Zavodu Študentska svetovalnica bomo nadaljevali z izvajanjem Programa m², brezplačne 

posredovalnice sob za študente, ki dosega čedalje večje število uporabnikov. 

 

Pravne in socialne delavnice/izobraževanja 

 

V letu 2021 bomo izvajali projekt Obveščanje in ozaveščanje študentov in mladih o študijski 

in drugi problematiki. Projekt bo sestavljen iz tematskih delavnic in izobraževalnih predavanj, 

namenjenih študentom. Izvajali jih bodo pravni svetovalci na Zavodu Študentska svetovalnica. 

Študentje bodo pridobili znanja glede študija, bivanja, štipendij, dohodnine, različnih oblik dela 

in redne zaposlitve, samostojnega podjetništva ter prijav na razpise, s katerimi se bodo lahko 

lažje dokončali svoje izobraževanje ter se bolj samozavestno odpravili na trg dela in si poiskali 

zaposlitev. 

  

Drugi del delavnic in izobraževalnih predavanj bo s področja socialnega varstva in študija v 

tujini. Izvajali jih bodo svetovalci za študij v tujini in svetovalci za področje socialne varnosti 

na Zavodu Študentska svetovalnica. Študentje bodo tako pridobili znanja glede denarne 

pomoči, psihološke pomoč, iskanja zaposlitve, razgovora za službo, praktičnega usposabljanja 

in študija v tujini, študentskih družin idr. 

 

Cilj delavnic in izobraževalnih predavanj je opolnomočenje študentov s teoretičnimi in 

praktičnimi znanji s področja prava in socialne varnosti, ki jim bodo pomagala tako v času 

študija, kot tudi pri iskanju zaposlitve in sami zaposlitvi. Hkrati bo projekt prispeval k večanju 



kompetenc in socialnih veščin mladih, ter izboljšanju možnosti za osebni in profesionalni 

razvoj. 

 

Pravna delavnica ali predavanje bo potekalo vsako prvo sredo v mesecu, delavnica ali 

predavanje s področja socialne varnosti pa vsako drugo sredo v mesecu, z izjemo julija, avgusta 

in septembra, ko zaradi odsotnosti študentov delavnic in predavanj ne bo. K sodelovanju bodo 

povabljeni različni strokovnjaki, ki bodo udeležencem osvetlili različne poglede in vsebine z 

obravnavanih področij. 

 

Delovanje Zavoda študentska svetovalnica bo tudi v letu 2021 usmerjeno na intenzivno 

sodelovanje in stik z mladimi. Naše dejavnosti se bodo posvečale na ozaveščanje, spodbujanje 

in usmerjanje mladih v času študija. Namen številnih izvedenih pravnih, psiholoških in 

socialnih delavnic je pomagati in svetovati mladim v času študija. Z vsakodnevnim stikom z 

mladimi se srečujemo z njihovimi študijskimi, bivanjskimi ali čisto vsakdanjimi težavami, ki 

pomembno vplivajo na njihovo življenje v času študija in nadaljnje življenjske usmeritve. 

Pomemben vidik našega delovanja je občasno prostovoljstvo in strokovno – pravno in socialno 

svetovanje, ki ga izvajajo vrstnik naših uporabnikov. Pri tako nastali interakciji je pomembno 

poudariti pomoč pri reševanju nastalih stisk, zadreg in težav ter medsebojno konstruktivno 

sodelovanje mladih in razvijanje občutka do sočloveka, ki je v današnjem času žal redka vrlina 

posameznikov. 

 

Vletu 2021 bomo spodbujali tudi sodelovanje s študentskimi mediji, da bomo študentkam in 

študentom še bolj približali naš zavod. Najverjetneje bomo znotraj revije in spletnega 

medijskega portala Študent naredili posebno rubriko, kjer bodo lahko študenti našim 

svetovalkam postavljali vprašanja, ki se bodo anonimizirala in v nekaterih primerih objavljala 

kot vzorčna, pod katerimi bodo naše svetovalke in svetovalci podajali zanesljive odgovore in 

rešitve.  

 

Študentska hiša SRCE 

 

Prenovljena Študentska hiša SRCE je svoja vrata odprla v drugi polovici septembra 2015. Ta 

nudi brezplačno namestitev študentkam in študentom, ki so se znašli v socialni stiski, in sicer 

tako, da jim preko brezplačnega semestrskega bivanja v Študentski hiši SRCE omogoči lažje 

reševanje njihove trenutne socialne stiske. Poleg tega želimo študentkam in študentom olajšati 



študij ter prispevati k dostojnejšemu življenju v času študija. Obdobje bivanja, ki ga lahko 

izbrani študenti in študentke preživijo v Študentski hiši SRCE, traja en semester, plačujejo pa 

le stroške bivanja v višini 50€/mesec. Plačila najemnine so oproščeni. Hiša SCRE je vseskozi 

poln zasedena ‒ tudi v prihajajočem bomo nudili nastanitev čim večjemu številu študentov. 

 

Psihosocialno svetovanje  

Psihosocialno svetovanje, ki smo ga predlani ponudili študentom, se je že lani izkazalo za 

pomembno pridobitev, saj gre za svetovanje, ki ga študentje potrebujejo tudi v normalnih časih 

in dejansko daje pozitivne rezultate. Letos pa se je v času pandemije, ki je vplivala tako na 

družbo, odnose v družbi in socialni ter finančni status posameznika, izkazalo za nujno 

potrebno, saj so študenti ranljiva skupina, na katero je obdobje karantene vplivalo tako, da niso 

mogli obiskovati predavanj, delati izpitov, delo prek študentskega servisa je bilo onemogočeno, 

družbena izolacija …  Zato se je povpraševanje po tej storitvi v tem času močno povečalo in s 

svetovanjem se trudimo, da se posamezniki znebijo omejujočih prepričanj, se naučijo sami 

reševati svoje težave, sprejemati odločitve ter odgovornost za svoja dejanja.  

 

Ostale dejavnosti, vezane na navedene: 

• zagotavljanje svetovanj in informiranj, 

• priprava in izvedba izobraževanj – uvajanje prostovoljcev, 

• priprava besedil za spletne strani, novinarska vprašanja idr., 

• strokovni in skupni kolegiji; 

• obveščanje zainteresirane javnosti, iskanje dodatnih virov financiranja (razpisi), 

sodelovanje z drugimi organizacijami; 

• sodelovanje na raznih prireditvah in dogodkih. 

 

Poglavitna vodila delovanja in usmerjanja k začrtanim ciljem Študentske svetovalnice v 

letu 2021 bodo: 

1. aktivno sodelovanje z družino ŠOU v Ljubljani, 

2. pravno in socialno svetovanje ter študijska problematika kot poglavitna svetovalna 

dejavnost, 

3. Študentska hiši SRCE, 

4. nadaljnji razvoj Posredovalnice m2, 

5. psihosocialna pomoč, 



6. nenehno izobraževanje in usposabljanje sodelavcev zavoda, 

7. informiranje in obveščanje uporabnikov zavoda (tudi že v srednjih šolah), 

8. organiziranje delavnic in seminarjev glede na izkazane potrebe uporabnikov, 

9. iskanje alternativnih virov financiranja, 

10. skrb za namensko, gospodarno, smotrno in racionalno poslovanje zavoda, ki bo 

dostopno vsem uporabnikom ne glede na osebne okoliščine. 

O delu svetovalnice bomo redno poročali študentskemu predsedstvu ŠOU v Ljubljani in v 

primeru povabila tudi študentskemu zboru ŠOU v Ljubljani. 

 

 

V Ljubljani 24.12.2020  

Matjaž Štolfa, 

Direktor Zavoda študentska svetovalnica 

 


