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UVOD  

Za kandidaturo za predsednico Študentske organizacije Slovenije1 sem se odločila 
na podlagi dolgotrajnega razmisleka. Ključno vprašanje, na katero sem si v tem 
času skušala odgovoriti, je, ali bom lahko v tej vlogi še naprej opravljala delo, ki mi 
je pri srcu, ki ga rada opravljam in ali bom lahko to počela na način, da bom pri tem 
zasledovala interese celotne skupine, ki jo bom zastopala, torej interese vseh 
študentk in študentov. Moj odgovor vam je, če berete to kandidaturo, verjetno že 
jasen. Da, lahko bom v dovoljšni meri izpolnjevala vse navedene kriterije. 

Ključne besede mandata 2022/2023 zame predstavljajo: 

− izobraževanje in nadgradnja znanj, 
− duševno zdravje, 
− materialna dobrobit,  
− opolnomočenje, 
−  transparentnost,  
− odgovornost, 
− zaupanje, 
− podpora, 
− sodelovanje, 
− povezovanje, 
− ustvarjalnost, 
− aktivnost, 
− ažurnost. 

Pred vami je vizija, v kateri skušam na svoj način združiti ugotovitve svojih nedavnih 
predhodnikov, tako predsednikov ŠOS kot vseh ostalih, ki so prispevali k dobremu 
delovanju ŠOS. Ne gre samo za ugotovitve oseb z voljenih funkcij, denimo članic in 
članov predsedstva ŠOS, ampak tudi za nepogrešljive in nezamenljive strokovne 
sodelavce ter mnoge aktivistke in aktiviste posameznih organizacijskih oblik ŠOS. 
Brez njih bi bilo delovanje posameznih entitet in posledično tudi delovanje ŠOS 
drastično okrnjeno.  

MOJA OSNOVNA VIZIJA 

V zdaj že dolgoletnem obdobju svojega študentskega udejstvovanja sem 
ugotovila, da je za delovanjem sleherne študentske organizacije skupina 
posameznic in posameznikov, ki kljub svoji raznolikosti skušajo delovati kot 
delujoča in koordinirana celota. Pomembno je, da se vsi, ki smo aktivni na področju 
študentskega organiziranja, zavedamo, da so naše predhodnice in predhodniki 
dosegli obstoj avtonomne in samoupravne skupnosti študentov. Ta avtonomnost 
nam ni bila podarjena in že večkrat v zgodovini se je znašla pod vprašajem. Le 
svojim predhodnicam in predhodnikom se lahko vedno znova zahvalimo, da so 
nam zagotovile in zagotovili pogoje, v katerih lahko delujemo kar se da neodvisno 
od različnih interesnih skupin. V primerjavi z nekaterimi študentskimi 

 
1 V nadaljevanju “ŠOS”.  
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predstavnicami in predstavniki v drugih državah svoje delo opravljamo tudi brez 
strahu o povračilnih ukrepih. Na nas, študentskih predstavnicah in predstavnikih 
je, da še naprej iščemo produktivne načine za skupno zastopanje študentk in 
študentov in s tem pokažemo javnosti, kako pomembno je, da obstajamo in kako 
pomembno je, da se v naše delovanje ne vmešavajo akterji, ki sicer zastopajo druge 
interesne skupine. Ključno je, da interesi posameznikov in posameznic nikoli ne 
prevladajo nad interesi študentske skupnosti. 

V novem mandatu vidim glavno vlogo predsednice ŠOS predvsem v ustrezni in 
učinkoviti koordinaciji komunikacije med 54 pogosto medsebojno zelo različnimi 
entitetami, v zagovarjanju študentskih interesov na nacionalni ravni ter v 
ustvarjanju smernic dobrega in uspešnega delovanja ŠOS in vseh organizacijskih 
oblik2 ŠOS. Na vsebinski ravni želim več pozornosti posvetiti problematiki 
duševnega zdravja študentk in študentov ter vprašanju materialne dobrobiti 
študentk in študentov. Zadnje je povezano z zdaj že zimzelenimi področji 
subvencioniranega bivanja, subvencioniranega prevoza, štipendij ipd. Poleg tega 
želim raziskati, kako aktualen je Študentski memorandum, ki je bil zadnjič 
posodobljen leta 2017. V skladu s tem želim izvesti podrobno analizo stanja in 
potreb študentske populacije, da si bomo lahko z njo pomagali pri strateških 
odločitvah ŠOS. Če bomo po izvedbi te analize ugotovili, da potrebujemo bolj 
natančne in časovno omejene načrte, si bom prizadevala tudi za oblikovanje 
strateških usmeritev. To bi storili za tekoči mandat, zato, da bi si lahko zastavili 
dosegljive oziroma izvedljive cilje. Hkrati moramo te cilje oblikovati na način, da 
bomo z njimi naslavljali težave, ki jih bomo zaznali tekom naše analize stanja in 
potreb.  

Vse, kar sem naštela, pa bo verjetno tako uspešno, kot bomo uspešni, sodelovalni 
in aktivni v Predsedstvu ŠOS, na Kolegijih ŠOS ter znotraj posameznih vsebinskih 
odborov. Že samo znotraj Predsedstva ŠOS deluje in odloča 9 članic in članov. To 
število se še nekoliko poveča, ko gre za Kolegije ŠOS in za delovanje odborov, ko se 
nam pridružijo še druge predstavnice in predstavniki posameznih entitet. 
Pomembno je, da so v vseh teh aktivnostih slišani tako predstavniki največje kot 
najmanjše OO ŠOS in da najdemo načine delovanja, kjer lahko pridemo do končnih 
odločitev na hiter, a še vedno produktiven in vključujoč način. 

Zadnja točka, ki bi jo želela izpostaviti v svojem uvodu, je komunikacija z ostalimi 
relevantnimi akterji. V naslednjem mandatu želim prispevati tako k ohranjanju že 
dolgoletnih in komaj nastalih dobrih odnosov kot k oblikovanju novih sodelovanj. 
To bomo že na začetku novega mandata nadaljevali tako, da bomo še naprej dobro 
delovali v Svetu Vlade RS za študentska vprašanja, Svetu Vlade RS za mladino, v 
delovnih skupinah obeh omenjenih Svetov, MeKoS-u, v svetu NAKVIS-a, skupščini 
ZPIZ, v sodelovanju s pristojnimi resornimi ministrstvi, Rektorsko konferenco, 
sindikati, študentskimi svetovi stanovalcev, Mladinskim svetom Slovenije in 
ostalimi relevantnimi deležniki na področju študentskega in mladinskega 
delovanja. Enako pomembna je tudi komunikacija s študentsko populacijo. Tu 
imamo ogromno manevrskega prostora, saj nismo nikoli zares izkoristili potenciala 
družbenih omrežij. Ključno je, da tudi tu delujemo transparentno, ažurno in bolj 

 
2 V nadaljevanju “OO”. 
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interaktivno promoviramo svoje aktivnosti. S tem ko tudi na tak način spodbujamo 
dobre prakse, tako prek nastopanja v javnosti kot prek poudarjanja dobrih 
primerov na področju projektnega delovanja ŠOS in OO ŠOS, prispevamo k temu, 
da bo javnost sploh imela možnost, da nas lahko prepozna kot organizacije, ki 
delujejo v dobrobit študentov. Zadnje lahko pri študentski populaciji dosežemo 
zgolj tako, da jim svoje aktivnosti predstavimo na razumljiv in njim dostopen način, 
da jih ozaveščamo in se odzivamo na njihove povratne informacije.  

DELOVANJE PREDSEDSTVA ŠOS IN ODBOROV ŠOS 

Naša ključna naloga je, da v sklopu delovanja Predsedstva ŠOS in odborov ŠOS 
skupaj s strokovnimi sodelavci spremljamo vse, kar je aktualnega za študentsko 
populacijo. V pogovorih z drugimi deležniki moramo delovati konstruktivno, a 
odločno. Spremljanje aktivnosti drugih akterjev ni naša edina naloga, tu je tudi 
možnost aktivnega delovanja, kar se je v preteklosti že izkazalo za produktivno, npr. 
s pisanjem ZUPŠ in ZUPŠ-1, s številnimi dopisi, pa tudi s projekti, s katerimi 
ozaveščamo študentsko populacijo in ostalo javnost o temah kot je npr. solidarno 
delovanje (darovanje krvi in projekt »Častim ½ litra«) ali pa duševno zdravje 
študentk in študentov (projekt »Naj se ti ne zrola«). 

V nadaljevanju svoje kandidature se bom osredotočila na posamezne odbore, a bi 
pred tem želela opozoriti še na to, da je bilo delovanje odborov v zadnjih letih 
omejeno oziroma da so večino dela opravile vodje odborov. Največji problem je bila 
nezainteresiranost ali neodzivnost posameznih odbornikov. Ta problem so vodje 
odborov že skušale reševati, a trenutno še nimamo optimalne rešitve. Iluzorno je 
pričakovati, da bodo vedno odzivni vsi odborniki, a cilj, h kateremu želim stremeti, 
je, da v naslednjem mandatu dosežemo, da jih bo aktivna vsaj večina.  

ODBOR ZA VISOKO ŠOLSTVO IN IZOBRAŽEVANJE 

Eden izmed izzivov v naslednjem letu in prihodnjih letih bo držanje koraka s časom 
oziroma ustrezno prilagajanje na hiter razvoj informacijsko-komunikacijskih 
tehnologij. Deloma smo se s tem soočili hitreje, kot smo bili na to pripravljeni, saj 
so nas epidemiološke razmere vsaj začasno prisilile v izvajanje študija na daljavo. 
Kljub temu, da smo na ŠOS-u v preteklosti že večkrat izrazili željo, da se čim prej v 
celoti in za stalno vrnemo v predavalnice in druge fizične visokošolske prostore, so 
določeni vzorci obnašanja oziroma rabe IKT tehnologij postali tako samoumevni, 
da nas bodo skoraj gotovo spremljali tudi v prihodnosti.  

 V raziskavi Mladina 2020 so ugotovili, da nas več kot 80 % mladih, med katere 
spada tudi študentska populacija, uporablja internet, a to počnemo predvsem za 
»pregledovanje elektronske pošte, poslušanje glasbe, gledanje videov in internetne 
televizije ter deljenje vsebin in komunikacijo na družbenih omrežjih«.3 Kljub temu, 
da smo mladi digitalno precej aktivni, sami ocenjujemo, da v povprečju nismo 
najbolj uspešni pri presojanju verodostojnosti spletnih vsebin. Hkrati so raziskovalci 
in raziskovalke ugotovili tudi, da je »Slovenija med slabšimi državami po deležu 

 
3 Mladina 2020: Položaj mladih v Sloveniji, str. 298. Dostopno prek: https://mlad.si/e-
katalogi/Mladina_2020/. 
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mladih z znanjem računalniškega programiranja«.4 Kadar smo aktivni na internetu, 
večino časa namenimo koriščenju vsebin zabavne narave in zelo malo časa 
namenimo aktivnemu ustvarjanju. Kadar delamo z IKT, običajno opravljamo le 
osnovna opravila.5 

Na podlagi opisanih ugotovitev raziskovalke in raziskovalci predlagajo, da bi 
odločevalci začeli »spodbujati zahtevnejšo rabo IKT, ki bo v večji meri usmerjena na 
produkcijo in ne zgolj konzumiranje vsebin, zato je treba uvajati tudi programe IKT 
opismenjevanja«.6 Omenjajo tudi ukrep spodbujanja »program[ov] uvajanja 
računalniškega programiranja znotraj formalnega izobraževanja […] in preko 
različnih neformalnih programov (programi mladinskega dela, mladinskih 
organizacij, nevladnih organizacij in javnih zavodov na področju izobraževanja 
ipd.)«.7 Obe priporočili se mi zdita zelo aktualni in zelo smiselni za prihodnost 
mladih in s tem tudi študentske populacije. Zadnje priporočilo, ki se mi zdi 
relevantno tudi za dejavnosti ŠOS in OO ŠOS na področju izobraževanja, je 
spodbujanje bralne kulture na način, da bodo mladi znali iskati informacije v 
verodostojnih virih.8 

Poleg opisanih priporočil se mi zdi smiselno, da se ŠOS zavzema tudi za zadostno 
financiranje na področju IKT-ja in digitalizacije. Tu je v prvi fazi ključno, da se 
sredstva namenijo za redno posodabljanje digitalne opreme na visokošolskih 
zavodih, kar zajema vsaj projektorje in računalnike, e-table in podobno osnovno 
opremo. Nujna je tudi uvedba kontinuiranega procesa izobraževanja profesoric in 
profesorjev na področju digitalne pismenosti in spodbujanje k rabi e-gradiv, da se 
s tem mdr. študentke in študente čim bolj razbremeni plačevanja kopij študijskega 
gradiva. Glede na ugotovitve iz Mladine 2020 morda ne bi bilo odveč, da se 
podobna izobraževanja organizirajo tudi za študentke in študente. V tovrstna 
izobraževanja bi morali nujno vključiti tudi vsebine o digitalni varnosti in etiki. 
Zadnje, a ne najmanj pomembno, za vse socialno ogrožene študentke in študente 
je treba zagotoviti osnove za uspešno opravljanje študijskih obveznosti, kar v 
opisanih razmerah vključuje vsaj dostop do interneta in stabilno internetno 
povezavo ter ustrezno računalniško opremo. 

Drugi izziv, ki bo morda (vsaj v obliki novele) spet postal aktualen v naslednjem 
mandatu, je Zakon o visokem šolstvu.9 Gre za zakon, ki je doživel ogromno 
noveliranj, mnogi akterji so se zavezali k temu, da bo naslednji korak sistemska 
prenova zakona, a do nje še ni prišlo. Moji predhodniki so v preteklosti že aktivno 
sodelovali pri usklajevanju vsebin, ki bi jih ZViS zajel. Sama želim, da bi na ŠOS s to 
prakso nadaljevali in aktivno prispevali k predlogu zakona, če in ko bo do tega prišlo 
ter da bi v ta proces vključili vse še aktualne zaveze in ugotovitve iz dokumentov, 
kot je npr. Študentski memorandum. Ena izmed mnogih, a gotovo tudi ena izmed 
ključnih zavez, je ohranjanje dostopnosti visokošolskega izobraževanja. Druga 
takšna zaveza je zagovarjanje študijskih programov, ki ponujajo vsebine, ki so 
študentom zanimive in ki prispevajo k temu, da bodo po končanem študijskem 

 
4 Prav tam. 
5 Prav tam. 
6 Prav tam. 
7 Prav tam. 
8 Prav tam. 
9 V nadaljevanju »ZViS«. 
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programu strokovnjakinje ali strokovnjaki na svojem izbranem študijskem 
področju. Ostro moramo nastopiti proti krčenju proračunskih sredstev na račun 
prvih in v korist drugim, to je, študijskim programom, ki prvenstveno obstajajo 
zaradi zasebnih interesov in predvsem zaradi dodatnih zaslužkov. Če se bo v okviru 
prenove zakona razmišljalo tudi o spodbujanju deficitarnih poklicev, se mi zdi to 
smiselno podpreti, a ne na račun tega, da se v takšno odločitev sili posameznike in 
posameznice, ki se ne vidijo na tej karierni poti. 

ODBOR ZA SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA VPRAŠANJA 

Glavna naloga tega odbora je zasledovanje sprememb na dveh vsebinskih 
področjih, ki sta temeljno povezani z dobrobitjo študentk in študentov. Tu ciljam 
tako na raven psihološke dobrobiti (duševno zdravje) kot na raven materialne 
dobrobiti (dostopne in ustrezne bivanjske razmere, omogočena mobilnost v obliki 
subvencioniranega javnega prevoza, dostopnost štipendij, možnost koriščenja 
subvencionirane študentske prehrane, možnost opravljanja študentskega dela 
ipd.).  

Študentke in študenti smo v nezavidljivem finančnem položaju, saj smo, če želimo 
pokriti vse neposredne in posredne stroške študija, pogosto odvisni od dohodkov 
staršev (torej njihovih zmožnosti in pripravljenosti na sodelovalnost), (pre)nizkih 
štipendij in od lastnega opravljanja študentskega dela. Večina nas to občuti takoj, 
ko začnemo iskati stanovanje, v katerem bomo bivali v času študija. Če nam 
študentski dom ni dostopen ali nam ne uspe pridobiti (razmeroma nizke) 
subvencije za bivanje pri zasebniku, smo prisiljeni stanovanje poiskati na trgu. 
Čeprav slednje za študente nikoli ni bilo finančno ugodno, so cene najema 
zasebnih stanovanj v zadnjih letih postale vrtoglavo visoke. Študentk in študentov, 
ki se soočajo z nedostopnostjo študentskih domov, je v zadnjih letih vedno več. 
Najbolj očitne težave imajo tisti, ki študirajo na Primorskem, zelo blizu so tisti, ki 
študirajo v Ljubljani. V preteklosti so že bile obljubljene gradnje novih študentskih 
domov, a te naj bi se (v najbolj optimističnem scenariju) začele leta 2023. V Ljubljani 
naj bi bila zgrajena dva dodatna študentska domova, vsak s po 400 ležišči.  

To, da študentke in študentke situacijsko prisilimo v najemanje stanovanj na trgu, 
ni ustrezna rešitev in razmere se bodo v prihodnje za študentsko populacijo še 
poslabšale s tem, ko bodo cene stanovanjskih objektov še naprej rasle. Skrajni čas 
je, da na tem področju doživimo spremembo zakonodaje, ki bo zagotavljala dovolj 
veliko količino sistemsko zagotovljenih sredstev za gradnjo ustreznega števila 
študentskih domov v vseh krajih, kjer jih študentke in študenti potrebujemo V 
vmesnem času lahko situacijo rešujemo z zadostno  višino in količino subvencij za 
bivanje pri zasebnikih.  

V sodelovanju z ostalimi mladinskimi organizacijami moramo opozarjati tudi na to, 
da je stanovanjska problematika ena izmed pomembnih osebnih problemov vseh 
mladih. Čeprav je zadovoljstvo mladih z bivanjskimi razmerami običajno visoko, te 
številke običajno skrivajo dejstvo, da gre zgolj za navidezno zadovoljstvo.10 »Mladi 

 
10 Mladina 2020, str. 170-174. 
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so zadovoljni z materialnimi platmi obstoječih bivalnih razmer glede na kontekst 
nezmožnosti realizacije lastnih stanovanjskih želja in potreb«.11 

Področje štipendiranja sicer postopoma doživlja spremembe v pozitivno smer, a še 
vedno je državnih in Zoisovih štipendij premalo. Še vedno ostaja problematična 
tudi že omenjena višina štipendij. Večina tistih študentk in študentov, ki prejema 
eno izmed omenjenih štipendij (štipendiji se namreč medsebojno izključujeta), s 
prejetim mesečnim zneskom ne zmore pokriti niti vseh osnovnih življenjskih 
stroškov.  

Nekoliko bolj vzpodbudno delujeta urejenost področja subvencioniranega prevoza 
in subvencionirane prehrane. Pri prvem, ki trenutno dokaj dobro prispeva k lajšanju 
socialnega položaja mladih, še vedno ostaja nekaj manevrskega prostora za 
zagovarjanje brezplačnosti tovrstnih vozovnic za študentsko populacijo. Slednje bo 
gotovo pridobivalo popularnost, če se bodo še naprej višali ostali življenjski stroški. 
Pri drugem sistem deluje dobro za vse tiste študentke in študente, ki v času 
študijskih obveznosti bivamo v kraju, kjer je visokošolsko središče in kjer je dovolj 
ponudnikov subvencionirane študentske prehrane. Težave se pojavijo pri tistih 
študentkah in študentih, ki so dnevni vozači iz krajev, kjer ni visokošolskih središč. 
Ti lahko koristijo pravico do subvencionirane prehrane samo takrat, ko so fizično v 
kraju študija. Ostale dni, ko od doma opravljajo študijske obveznosti pa v primerjavi 
s sovrstniki, ki bivajo v kraju študija, ne morejo koristiti njihove pravice. Za tiste 
študentke in študente, ki lahko ta sistem redno koristijo, je obstoječa ureditev zelo 
priročna in dobrodošla. Zanje bo še naprej pomembno to, da na ŠOS zagovarjamo 
ustrezno višanje subvencij na račun nižjih doplačil. 

Sistem študentskega dela še vedno v osnovi ostaja predvsem socialni korektiv. 
Zaradi opravljenega študentskega dela študentke in študenti lažje pokrijemo vse 
mesečne stroške in nadaljujemo svoj študij. Nekateri, a ne vsi, v času opravljanja 
študentskega dela pridobimo tudi priložnost sodelovanja z delodajalci, s katerimi 
bi želeli sodelovati tudi po zaključku svojega študija. A ti stiki še vedno niso tako 
pogosti, kot bi si marsikatera študentka ali študent želela oziroma želel. Hkrati še 
vedno prihaja do primerov zlorab, ko študentka ali študent nista plačana v skladu 
z minimalno urno postavko oziroma dobita izplačano manj ur, kot sta jih dejansko 
opravila. Na ŠOS moramo še naprej zavzeti stališče, da morajo biti na trgu dela 
prisotni ukrepi, ki bodo takšne zlorabe čim bolj učinkovito preprečevali.  

 
V zadnjem letu so javnost šokirali podatki o vse več mladih, ki se soočajo z 
duševnimi težavami. Čeprav so bili nekateri bolj šokantni od drugih, so nas vsi 
soočili z dejstvom, da je bilo to področje v preteklih letih skoraj povsem 
zanemarjeno. Večina tem, povezanih z duševnim zdravjem, je ostajala med 
naborom tabu tem in mnogi mladi, tudi študentke in študentje, niso poiskali 
ustreznih virov pomoči, ker zanje niso vedeli, ker so se počutili neprijetno in imeli 
močne občutke, da bodo stigmatizirani, kar jim je pogosto sporočala tudi njihova 
okolica oziroma manko podpornega okolja. Neustrezna urejenost tega področja je 
v vsaj do sedaj znanih podatkih dosegla svoj vrh v času drugega epidemiološkega 

 
11 Prav tam, str. 188. 
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vala, k čemur je bistveno prispevala fizična in socialna izolacija ter občutki 
utesnjenosti, omejenosti ter negotovosti o prihodnosti. Kljub temu, da so nekateri 
izmed teh občutkov zgolj situacijski in bodo z izboljšanjem razmer izgnali, bodo pri 
nekaterih posameznicah in posameznikih pustili bolj ali manj hude posledice. Ne 
samo pri tistih, ki so imeli težave že pred epidemijo, ampak tudi pri takšnih, ki so se 
prvič soočili s tovrstnimi izkušnjami šele med epidemijo. 

Tudi v Mladini 2020 ugotavljajo, da razmere v preteklosti in v času epidemije niso 
bile rožnate in da so se mladi zavedali, da obstaja tudi druga plat zdravja, ne zgolj 
fizična. Ugotovili so, »da so mladi danes (2020) kljub krepitvi zdravega življenjskega 
stila manj zadovoljni s svojim zdravjem kot leta 2010. To indicira pomen dejavnikov 
‘drugega sklopa dejavnikov’ (tj. dejavnikov, ki se vežejo na okolje, dejavnikov 
duševnega zdravja). Kot nakazano – na zdravje mladih lahko pomembno vplivajo 
neugodne razmere v šoli, na delovnem mestu, v družini (stres, konflikt, neugodna 
klima, odsotnost podpore v situacijah čustvenega stresa, marginalizacija, slabe 
materialne razmere ipd.)«.12 Podatki o negativnem trendu na področju duševnega 
zdravja mladih so se povečali predvsem na račun osamljenosti in na račun 
občutenja stresa. V številkah to pomeni, da se je [d]elež mladih, ki čuti osamljenost 
kot problem, […] v desetih letih povečal za 76 odstotkov, delež mladih, ki čuti stres 
nekaj oziroma večino dni v tednu, pa za 110 odstotkov«.13  

Zaradi vsega naštetega si bom prizadevala, da bomo na ŠOS še naprej izvajali  
kampanjo »Naj se ti ne zrola«, s katero študentke in študente ozaveščamo o 
pomembnosti duševnega zdravja in skušamo pojasniti, da v teh doživljanjih niso 
same ali sami in da obstajajo ustrezni viri pomoči. Poleg tega bomo skušali 
naslavljati dejstvo, da so te teme še vedno tabu in da so posameznice in 
posamezniki z duševnimi težavami še vedno zelo stigmatizirane in stigmatizirani. 
V preteklosti smo v okviru omenjene kampanje del aktivnosti že preselili na 
istoimenski Facebook in Instagram strani, v letu 2022 bi del naših aktivnosti razširili 
še na spletno stran. Tu bi objavljali različne aktualne vsebine o duševnem zdravju, 
ki so relevantne za študentsko populacijo. Čas je, da se tudi študentske organizacije 
bolj aktivno posvetimo tej problematiki in prispevamo izboljšanju trenutnega 
položaja. Med drugim nas čaka tudi naslavljanje problematike dostopnosti 
ustreznih virov pomoči. Tudi, če zanje vemo in se odločimo za koriščenje tovrstnih 
storitev v okviru obstoječega zdravstvenega sistema, v povprečju čakamo na 
obravnavo več kot eno leto, trenutno obstajajo čakalne vrste tudi do 1140 ali 1389 
dni.14 

ODBOR ZA MEDNARODNO SODELOVANJE 

Ključno nalogo odbora še naprej vidim v aktivnem udejstvovanju znotraj Evropske 
študentske organizacije.15 Z aktivnim udejstvovanjem mislim predvsem 
obiskovanje različnih mednarodnih dogodkov, pri čemer so najbolj pogosti in očitni 
BM-i, sodelovanje pri oblikovanju različnih mnenjskih dokumentov ter spodbujanje 

 
12 Mladina 2020, str. 203. 
13 Prav tam, str. 205.  
14 Več na https://www.cakalnedobe.si/storitve/psihosocialno-svetovanje/pregled-pri-klinicnem-
psihologu-prvi/ in na https://www.zdstudenti.si/nase-cakalne-dobe/.  
15 V nadaljevanju »ESU«. 

https://www.cakalnedobe.si/storitve/psihosocialno-svetovanje/pregled-pri-klinicnem-psihologu-prvi/
https://www.cakalnedobe.si/storitve/psihosocialno-svetovanje/pregled-pri-klinicnem-psihologu-prvi/
https://www.zdstudenti.si/nase-cakalne-dobe/
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kompetentnih slovenskih študentk in študentov k vključevanju tudi na takšen 
način, da kandidirajo na različne položaje v ESU. Poleg tega je pomembno, da še 
naprej ohranjamo dobre odnose z ostalimi članicami iniciative South-East 
Initiatives (SEI), ki je ena izmed iniciativ ESU.  

Odbor lahko pomembno pripomore tudi pri pridobivanju podatkov o razmerah na 
študijskem, socialnem in zdravstvenem področju v drugih državah in pri 
oblikovanju primerjalnih analiz. S tem znanjem lahko na ŠOS oblikujemo še boljše 
predloge za ureditev obstoječih razmer ali problemov. V sklopu teh dejavnosti bi 
lahko odbor pripravljal vsebine o ključnih dogodkih, ki se dogajajo študentski 
populaciji v drugih državah. Gre za primer dobre prakse, ki ga je odbor v preteklosti 
že izvedel, ko je poročal o situaciji beloruskih študentk in študentov. V tej zadevi ni 
šlo zgolj za ozaveščanje o problematiki, saj so se posamezne OO ŠOS odločile za 
pomoč v obliki donacij za financiranje pravne pomoči za zastopanje omenjenih 
študentk in študentov. 

ODBOR ZA OBŠTUDIJSKE IN INTERESNE DEJAVNOSTI ŠTUDENTOV 

Ena izmed pomembnejših nalog tega odbora bi še naprej ostalo obveščanje 
javnosti in entitet o vsebinah, ki se odvijajo znotraj ŠOS. Če bo možno, bi bilo 
smiselno, da se aktivnosti obveščanja (vsaj študentske) javnosti v čim večji meri 
izvedejo v fizični obliki. Obveščanje entitet se lahko izvaja z rednimi obvestilniki. Še 
bolje pa bi bilo, če to obveščanje poteka dvosmerno, da ne prihaja do nepotrebnih 
podvajanj projektov ali pa prevelikega zgoščevanja projektov v določenih časovnih 
obdobjih, da se entitete lahko od drugih entitet naučijo, kako oblikovati določene 
projekte oziroma kaj se je na določenih področjih že izkazalo za učinkovito in 
uspešno.  

Vodje tega odbora so v preteklosti že sodelovale v aktivnostih medgeneracijskega 
povezovanja, denimo prek medgeneracijske koalicije MeKoS. Če bo v prihodnjem 
letu kdo začel pripravljati zakon o medgeneracijskem sobivanju, bo naloga vodje 
odbora za obštudijske in interesne dejavnosti, da se aktivneje angažira tudi na tem 
področju. To področje postaja vedno bolj aktualno, saj se pogosto dogaja 
»sistemsko prioritetiziranje pokojnin, dolgotrajne oskrbe in aktivnega staranja pred 
izobraževanjem mlajših generacij, kar pa lahko vodi v boj za nezadostna javna 
sredstva«.16 Čeprav večina mladih verjame, da blaginja med starostnimi skupinami 
ni pravično porazdeljena, hkrati razumemo, da za to niso odgovorni starejši, da je 
odgovornost na političnih akterjih, ki so bolj fokusirani na starejšo populacijo, ker 
ta predstavlja velik del njihovih volivcev. Še več, mladi menimo celo, da je v 
povprečju zapostavljena tako populacija starejših kot populacija mladih.17  

Zadnjo nalogo tega odbora vidim v koordinaciji projektov in dejavnosti, ki jih ŠOS 
organizira ob obeleženju različnih za študentsko populacijo pomembnih 
dogodkov, kot je npr. svetovni dan študentov. V preteklosti se je za dobro prakso 
tega odbora izkazala tudi koordinacija projektov, ki so v osnovi oblikovani na ŠOS, 
a se v praksi izvajajo po posameznih entitetah. Tu je najbolj očiten primer že 
omenjena krvodajalska akcija »Častim ½ litra«. Nekaj podobnega bi lahko počeli 

 
16 Mladina 2020, str. 75–76.  
17 Prav tam, str. 79–82.  
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tudi na področju ozaveščanja o sindromu pridobljene imunske pomanjkljivosti 
oziroma o AIDS-u. Veliko entitet vsako leto 1. decembra že izvaja aktivnosti na tem 
področju. Tretje področje, kjer bi lahko odbor koordiniral skupne dejavnosti, je 
področje duševnega zdravja. Tudi tu je marsikatera entiteta v preteklem letu že 
začela izvajati svoje projekte. Čeprav so vsebinsko gledano to projekti, ki bi jih 
praviloma uvrstili pod delovanje odbora za socialo in zdravstvo, je njihova specifika 
ravno v tem, da gre tu v prvi vrsti za koordinacijo teh projektov po posameznih 
entitetah. Kljub temu se mi zdi smiselno, da oba omenjena odbora sodelujeta in da 
prvi prispeva k organizacijskemu delu, drugi pa vsebinsko pomaga, če bodo ostale 
entitete izrazile željo po dodatni vsebinski pomoči pri pripravi posameznih 
projektov.  

DIJAŠKA ORGANIZACIJA SLOVENIJE 

Pri delovanju Dijaške organizacije Slovenije nameravam še naprej zagovarjati in 
spodbujati avtonomnost dijakinj in dijakov, ki delujejo znotraj DOS, pri njihovem 
zastopanju vseh dijakinj in dijakov v Sloveniji. Če bodo potrebovali kakšno pomoč, 
bom spodbujala druge, ki smo aktivni na ŠOS, da jim ustrezno pomagamo. 

ZAKLJUČEK 

V svoj program sem skušala vključiti čim več pomembnih področij in problematik, 
na katerih deluje in s katerimi se srečuje študentska populacija. Zavedam se, da je 
verjetno nabor prvih in drugih verjetno še bistveno daljši in obsežnejši. Za to, da 
nobena izmed njih ne bo ostala spregledana in pozabljena, ste tu vi, ostale 
študentke in študenti, ki predstavljate pomemben del mojega delovanja in ste 
eden izmed ključnih razlogov, da ŠOS sploh obstaja. Želim si, da bi se s svojimi 
idejami in težavami redno obračali name in na druge, ki delajo na ŠOS. Skupaj 
lahko oblikujemo aktivno študentsko skupnost, ki ne bo pozabila na eno svojih 
temeljnih funkcij. Naj bodo v mandatu 2022/2023 vodilo našega delovanja različne 
oblike zagovorništva študentk in študentov.  


