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Zadeva: Subvencionirano bivanje študentov – nastanitvena pogodba UP ŠD

Spoštovani,

na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) smo se v 
ponedeljek 3. 9. 2018 sestali predstavniki ministrstva, Študentske organizacije Slovenija (v 
nadaljevanju: ŠOS) in predstavniki Univerze na Primorskem Študentski domovi (v nadaljevanju: 
UP ŠD) glede problematike podpisovanja pogodb s študenti za subvencionirano bivanje, ki 
bivajo v UP ŠD. 

UP ŠD že leta izvaja prakso, da s študenti, ki jim je izdana odločba do pravice 
subvencioniranega bivanja za študijsko leto, sklepa pogodbe za obdobje 10 mesecev (z 
možnostjo podaljšanja za 2 meseca). V internem aktu UP ŠD Domski red v prvem odstavku 5. 
člena piše, da se lahko stanovalec vseli v Zavod, ko podpiše nastanitveno pogodbo. 
Nastanitvena pogodba se sklene za čas, ki je določen v odločbi Pisarne ali drugega pristojnega 
organa. Iz odločb UP ŠD je razvidno, da se le-te izdajajo za dobo študijskega leta, ki traja 12 
mesecev.  Iz navedenega je razvidno, da UP ŠD dela v neskladju s svojim internim aktom in 
ostalo veljavno zakonodajo na področju subvencioniranega bivanja.

V preteklosti smo UP ŠD že večkrat ustno in tudi pisno opozarjali na nepravilnosti, ki smo jih 
zaznali sami oziroma so nanje opozorili njihovi uporabniki – študenti in tudi ŠOS. 

Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 
57/12 – ZPCP-2D, 109/12 in 85/14; v nadaljnjem besedilu: ZViS) v 73. členu določa, da 
Republika Slovenija subvencionira bivanje študentov v javnih in zasebnih zavodih, pri drugih 
pravnih osebah, registriranih za dejavnost študentskih domov, prek njih pa tudi pri zasebnikih, 
lastnikih sob. Pri subvencioniranju bivanja študentov, državljanov Republike Slovenije, se 
upošteva učna oziroma študijska uspešnost, materialni položaj, oddaljenost stalnega 
prebivališča od kraja študija ter socialne in zdravstvene razmere študenta. Podrobnejše 
določbe o subvencioniranju po prejšnjih dveh odstavkih predpiše minister, pristojen za visoko 
šolstvo.
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Pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov (Uradni list RS, št. 22/01, 35/06, 75/08, 97/10, 
46/12, 55/13, 38/16, 13/17 in 13/18; v nadaljevanju: Pravilnik) določa, da študentom pripada 
pravica do subvencioniranega bivanja za čas njihovega študija, če izpolnjujejo pogoje iz 12. 
člena, in sicer:

- so državljani Republike Slovenije,
- imajo status študenta in se izobražujejo po študijskih programih, ki se izvajajo kot redni 

študij, ter niso v delovnem razmerju ali samozaposleni oziroma samostojni podjetniki,
- imajo status študenta in se izobražujejo po študijskih programih, ki se izvajajo kot 

izredni študij najmanj tri dni v tednu, ter niso v delovnem razmerju ali samozaposleni 
oziroma samostojni podjetniki,

- povprečni bruto dohodek na člana družine v preteklem letu ne presega 150% 
povprečne bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji v istem obdobju,

- imajo stalno prebivališče oddaljeno najmanj 25 km od kraja študija,
- niso izključeni iz študentskega doma.

70. člen ZViS določa, da status študenta preneha, če študent:
- diplomira, 
- ne diplomira na študijskem programu prve stopnje v 12 mesecih po zaključku zadnjega 

semestra, 
- se izpiše, 
- se med študijem ne vpiše v naslednji letnik oziroma semester, 
- je bil izključen, 
- dokonča podiplomski študij, 
- ne dokonča podiplomskega študija druge stopnje po magistrskem študijskem programu v 

12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,
- ne dokonča podiplomskega študija druge stopnje po enovitem magistrskem študijskem 

programu v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra, 
- ne dokonča podiplomskega študija tretje stopnje v ustreznem, s statutom predpisanem 

roku. 

Ne glede na drugo in sedmo alineo prejšnjega odstavka študentu status preneha ob 
zaključku zadnjega semestra, če je v času študija ponavljal letnik ali spremenil študijski 
program ali smer.

V primerih iz druge, četrte, sedme in osme alinee prvega odstavka ter drugega 
odstavka tega člena se študentu iz upravičenih razlogov status študenta lahko tudi podaljša, 
vendar največ za eno leto.

Študentke matere, ki v času študija rodijo, imajo pravico do podaljšanja 
študentskega statusa za eno leto za vsakega živo rojenega otroka.

37. člen ZViS določa, da študijsko leto traja od 1. oktobra do 30. septembra.

Iz vsega zgoraj navedenega je razvidno, da je oseba, ki ima status študenta, do pravic iz naslova 
statusa študenta upravičena 12 mesecev. Tudi odločba o dodelitvi pravice do 
subvencioniranega bivanja dodeljuje slednjo za čas enega študijskega leta, torej za 12 mesecev
(navedeno pa gre razbrati tudi iz vsakoletnega razpisa za subvencionirano bivanje študentov 
visokošolskega študija). Posledično morajo študentski in/ali dijaški domovi s študenti sklepati 
nastanitvene pogodbe za čas celotnega trajanja pravice, ki pa preneha veljati, ko študent izgubi 
pravico do subvencioniranega bivanja (ko torej ne izpolnjuje več splošnih pogojev iz 12. člena 
Pravilnika ali pa je že koristil najdaljšo možno dobo subvencioniranega bivanja na podlagi 23. 
člena Pravilnika).



Študentski in/ali dijaški domovi so prvenstveno namenjeni subvencioniranemu bivanju 
študentov in/ali dijakov in ne trženju bivalnih zmogljivosti. Ministrstvo ne nasprotuje trženju 
prostih ležišč, če ostajajo prosta ležišča, ne more pa študentski in/ali dijaški dom pogojevati, v 
katerih primerih lahko študenti, ki so upravičeni do subvencije za bivanje za celo študijsko leto, 
slednjo koristijo v mesecu juliju in avgustu.

Ministrstvo je v mesecu aprilu 2018 poslalo vsem javnim dijaškim domovom, javnim 
študentskim domovom in zasebnim študentskim domovom s katerimi imamo sklenjene 
pogodbe o subvencioniranem bivanju poziv, da s študenti, ki so z odločbo pristojne pisarne za 
študentske domove upravičeni do subvencioniranega bivanja, sklepajo pogodbe o nastanitvi za 
obdobje, ki jim je izkazano v odločbi o subvencioniranem bivanju (saj je odločba podlaga za 
sklenitev pogodbe o bivanju s subvencijo). Le v primeru, če študenti v poletnih mesecih sami 
izrazijo željo po prekinitvi bivanja v študentskem oz. dijaškem domu, se z njimi sklene ustrezen 
aneks k nastanitveni pogodbi. Pozvali smo jih, da v kolikor imajo s študenti, ki so upravičeni do 
subvencioniranega bivanja sklenjeno pogodbo o bivanju za 10 mesecev, jim morajo
nemudoma ponuditi v podpis aneks za bivanje za 12 mesecev, kolikor traja študijsko leto.
Nezasedena ležišča se lahko tržijo, če študent sam, prostovoljno ne želi bivati v študentskem 
in/ali dijaškem domu in to uredi z aneksom s pristojnim študentskim in/ali dijaškim domom. 

Ponovno vas pozivamo, da uredite podpisovanje pogodb za subvencionirano bivanje skladno z 
navedeno zakonodajo. Študentu, ki mu je izdaja pozitivna odločba o pravici do 
subvencioniranega bivanja, mu ta pravica pripada za čas študijskega leta in sicer od 1. 10. do 
30. 9., torej za čas 12 mesecev. Lahko pa v internih aktih UP ŠD omogočite študentom pravico 
do mirovanja pravice in z njimi sklenete aneks k pogodbi ter tako pridobite prosta ležišča za 
tržni namen. Prav tako pozivamo UP ŠD, da uredi svoje interne akte skladno s spremembami, ki 
smo jih na področju subvencioniranega bivanja sprejeli v zadnjih letih.

S spoštovanjem,

dr. Stojan Sorčan
generalni direktor

Poslati:
- naslovnik (e-pošta)
V vednost:
- studentski.domovi@upr.si
- info@studentska-org.si
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