
 

 

Na 7. redni seji Študentskega zbora Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani, dne 12. 2. 2015, je 

bila sprejeta 

 

JAVNO PISMO PROTI UVAJANJU PRIKRITIH ŠOLNIN NA 

EKONOMSKI FAKULTETI UNIVERZE V LJUBLJANI 
 

Spoštovani dr. Bogomir Kovač, predsednik Upravnega odbora Ekonomske fakultete, 

spoštovano vodstvo Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, 

 

v Študentski organizaciji Univerze v Ljubljani že dlje časa opozarjamo na negativne trende in 

posledice varčevanja v visokošolskem prostoru. Zaskrbljeni smo predvsem nad prakso, ki se 

pojavlja na fakultetah Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UL). Še zlasti od vznika 

gospodarske krize naprej sta Univerza in celotno visoko šolstvo podrejeno težnjam in 

pritiskom k vedno večji komercializaciji. Manjšajo se sredstva za visoko šolstvo, kar 

posledično pomeni manj prihodkov za fakultete, ki finančno luknjo najpogosteje zapolnijo s 

prenašanjem bremena na ramena študentov. Praksa, ki se pojavlja in je posebej 

zaskrbljujoča, je neprenehno zviševanje vpisnih stroškov - fakultete namreč s pomočjo 

višanja vpisnine v prakso prikrito uvajajo šolnine, s čimer še dodatno slabšajo socialni 

položaj študentov. 

 

Zadnji tovrsten primer se je pojavil na Ekonomski fakulteti UL (EF UL), kjer je Upravni odbor 

Ekonomske fakultete (UO EF) sprejel sklep, s katerim so zvišali vpisnino za več kot 600 

odstotkov. V ŠOU v Ljubljani odločitve UO EF za tako drastično zvišanje vpisnine ne 

razumemo in ji ostro nasprotujemo. Ekonomska fakulteta, ki je varčevalni ukrepi niso 

prizadeli v tolikšni meri kot so prizadeli ostale družboslovne fakultete, velja za finančno 

stabilno fakulteto, ki tudi uspešno trži svoje storitve. Še posebej smo zaskrbljeni nad 

dejstvom, da se je UO EF odločil za tako drastično zvišanje vpisnin v času krize, ko se v 

družbi soočamo s krčenjem sredstev za socialne transferje. S tem se veča pritisk na 

študente, katerih socialni status je danes veliko slabši kot pred samo nekaj leti. 

 

ŠOU v Ljubljani zato poziva predsednika UO EF, dr. Bogomirja Kovača, ostale člane UO EF 

in vodstvo EF UL, naj preneha s poskusi uvajanja prikritih šolnin in zaustavi izvajanje pritiska 

na študente Ekonomske fakultete. Vodstvo EF UL prav tako pozivamo, da morebitna 

dodatna sredstva poišče na alternativen način, ki ne vključuje finančnega izčrpavanja 

študentov. Hkrati želimo pozvati tudi vse fakultete UL, naj nastale finančne luknje zaradi 

znižanega financiranja visokega šolstva ne krpajo na račun študentov, pač pa naj sredstva 

za nastalo vrzel terjajo od države. Spomnimo, da je država tista, ki je sprejela bolonjsko 

reformo in z njo tudi peti letnik študija, zato ga naj tudi plača. 

 

Ljubljana, 12. 2. 2015. 
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