Študentske družine
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Če študent v času študija postane starš, se ga začne obravnavati kot starša študenta. V sklopu s
tem nazivom mu pripadajo določene pravice in ugodnosti, ki jih kot starš študent lahko
koristi. Pravice ţal še niso urejene tako, da bi staršu omogočale, kar najlaţje dokončanje
študija. Ravno zato je ozaveščanje o študentskih druţinah, njihovi problematiki in njihovih
pravicah, izjemnega pomena.

Pravice študentskih družin
1) Dodatno študijsko leto
Zakon o visokem šolstvu določa, da imajo študentke matere, ki v času študija rodijo,
pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega ţivo rojenega
otroka.
2) Mirovanje statusa študenta
Statut Univerze v Ljubljani navaja: »Študentu miruje status študenta v času
materinstva, očetovstva ali bolniške odsotnosti, daljše od enega leta.«
3) Dodatni redni vpis
Kandidati s posebnimi potrebami, med katere se šteje tudi materinstvo, imajo moţnost
dodatnega rednega vpisa.
4) Bivanje v študentskem domu
Študentskim druţinam so v študijskih središčih namenjeni posebni bivanjski prostori,
ki so prilagojeni njihovim potrebam. Tudi, če je bil otrok rojen po roku za oddajo
prošenj za sprejem v študentski dom, lahko druţina zaprosi za sprejem. Študentu,
katerega otrok v času študija ţivi z njim, se dodeli 100 dodatnih točk pri točkovanju
subvencije za bivanje. Študent ima pravico podaljšanja bivanja v domu za eno leto.
Poleg tega se lahko subvencija za bivanje v domu dodeli tudi partnerju, če je le-ta
drţavljan Republike Slovenije, ima status študenta in se izobraţujete po študijskem
programu, ki se izvaja kot redni študij ali izredni študij (ki se izvaja najmanj 3 dni na
teden) ter ni v delovnem razmerju.
5) Subvencionirana prehrana
Vsaka študentska druţina je upravičena do desetih dodatnih subvencij za študentsko
prehrano na mesec za vsakega otroka.
6) Državna štipendija
Drugi odstavek 19-tega člena Zakona o štipendiranju določa: »Če je vlagatelj sklenil
zakonsko zvezo ali ţivi v skupnosti iz prve ali druge alineje prejšnjega odstavka ali
postane roditelj ter skrbi za otroka, se kot druţinski člani upoštevajo:

- zakonec oziroma oseba, s katero vlagatelj ţivi v ţivljenjski skupnosti, ki je po
zakonu, ki ureja zakonsko zvezo in druţinska razmerja, v pravnih posledicah
izenačena z zakonsko zvezo,
- oseba, s katero vlagatelj ţivi v registrirani istospolni partnerski skupnosti,
- otroci in pastorki, ki so jih vlagatelj ali oseba iz prve ali druge alineje dolţni
preţivljati po zakonu«.
Kar pomeni, da ob prijavi upošteva dohodke tvoje druţine in ne dohodke tvojih
staršev. Ob ponavljanju letnika, se starševstvo smatra kot opravičljiv razlog, zato ti
štipendija kljub ponavljanju pripada. Slednje pa ne velja pri podaljšanem
absolventskem staţu.
7) Pomoč ob rojstvu otroka je enkratni denarni prejemek, namenjen nakupu opreme za
novorojenčka. V enaki vrednosti si lahko izbereš opremo za novorojenčka v obliki
zavitka. Pravico lahko uveljavljata ali mati ali oče, ki sta drţavljana RS, na centru za
socialno delo, najkasneje 60 dni po rojstvu otroka
8) Starševski dodatek je denarna pomoč staršem, kadar po rojstvu otroka le-ti niso
upravičeni do starševskega nadomestila, ki ga prejemajo zaposleni starši na
porodniškem dopustu. Starševski dodatek se izplačuje 12 mesecev od dneva
otrokovega rojstva. Pravico uveljavlja mati, 30 dni pred predvidenim datumom
poroda ali najkasneje 30 dni po porodu. Vendar Zakon za uravnoteţenje javnih financ
(ZUJF) postavlja premoţenjski cenzus na raven 6. Razreda otroškega dodatka. Do
ZUJF-a je bil univerzalen prejemek (meja znaša 631,93€ na druţinskega člana)-

Kje lahko uveljavljam svoje pravice in/ali pridobim več informacij in ugodnosti?
1) Klub Študentskih druţin Slovenije informira, svetuje in organizira dogodke za
študentske druţine. Več: http://www.studentskedruzine.com/
2) Denarna pomoč študentskih klubov: Nekateri študentski klubi študentskim druţinam
omogočajo več oblik pomoči, kot so denarna pomoč, boni za nakup otroške opreme,
oblačila in obutev. Več informacij kateri klubi ponujajo ugodnosti dobite na spletni
strani Zveze Škis.
3) Karitas, kjer nudijo svetovanje in mesečni paket osnovnih ţivil, paket za novorojenčka
in obleke. Več: http://www.karitas.si/
4) Vsako leto Zveza Škis organizira natečaj namenjen študentskim druţinam Škisovo
štorkljo. Zmagovalci natečaja pridobijo praktične nagrade, vsem pa so omogočene
brezplačne ustvarjalno gibalne delavnice za otroke. Več: http://www.skiszveza.si/projekti/skisova-storklja/
5) Vrtec v roţni dolini: V Ljubljani v naselju študentskih domov Roţna dolina, je vrtec,
ki je namenjen otrokom, katerih starši bivajo v študentskih domovih v Ljubljani.

6) Subvencionirano varstvo otrok je namenjeno najbolj ogroţenim otrokom, ki so ostali
brez vrtca (so na čakalni listi).
7) Center za socialno delo, ki ureja otroški dodatek, Starševski dodatek, Pomoč ob
rojstvu otroka, Dodatek za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo itd.

