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Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Masarykova cesta 16 
1000 Ljubljana
E: gp.mizs@gov.si

Številka: 050-15/2022/10
Datum: 24. 10. 2022

Zadeva: Priporočilo Zagovornika načela enakosti glede spremembe Zakona o
visokem šolstvu  in ustreznih podzakonskih predpisov 

Spoštovani,

Zagovornik načela enakosti (v nadaljevanju: Zagovornik) je skladno z 38. členom Zakona o varstvu 
pred diskriminacijo (ZVarD) na podlagi prejete pobude izvedel oceno diskriminatornosti Zakona o 
visokem šolstvu (v nadaljevanju ZViS) v delu, ki ureja pogoje za sprejem v subvencionirano bivanje 
študentov. Ocenil je, da je zakonodajalec s tem, ko je v zakonu kot enega od pogojev predpisal tudi 
slovensko državljanstvo, postavil nesorazmeren in izključujoč pogoj za sprejem v eno od oblik 
subvencioniranega bivanja študentov, s tem pa bi lahko posredno posegel tudi v pravico do enakih 
možnosti izobraževanja, ki je tako na ravni zavezujočih mednarodnih pravnih aktov kakor tudi Ustave 
RS temeljna človekova pravica.

To pomeni, da navedena ureditev posameznike (tuje študente, ki se ne uvrščajo v nobeno izmed 
predvidenih kategorij) na podlagi njihove osebne okoliščine državljanstva neupravičeno postavlja v 
neenak oziroma slabši položaj kot druge. Zato je po oceni Zagovornika neskladna s prepovedjo 
neposredne diskriminacije iz prvega odstavka 4. člena ZVarD (v povezavi s prvim odstavkom 6. člena 
ZVarD).

Z namenom preprečevanja in odpravljanja diskriminacije Zagovornik Ministrstvu za 
izobraževanje, znanost in šport skladno z 21. členom ZVarD priporoča, da pripravi in na Vlado 
RS vloži predlog spremembe Zakona o visokem šolstvu na način, da se v poglavju, ki ureja 
subvencionirano bivanje študentov, črta pogoj slovenskega državljanstva kot enega od 
pogojev za sprejem v subvencionirano bivanje študentov. Hkrati s tem pa naj pripravi tudi 
ustrezne spremembe pripadajočih podzakonskih predpisov.

Oceno diskriminatornosti predpisa št. 050-15/2022/9 z dne 24. 10. 2022, s katero se je postopek pri 
Zagovorniku zaključil, vam posredujemo v seznanitev v prilogi tega dopisa.

Vljudno vas naprošamo, da nas v 30 dneh od prejema tega dopisa obvestite o upoštevanju 
priporočila. 

S spoštovanjem,
   
      Miha Lobnik 

ZAGOVORNIK NAČELA ENAKOSTI
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Priloga:
- Utemeljitev strokovne službe Zagovornika k priporočilu št. 050-15/2022/10
- Ocena diskriminatornosti št. 050-15/2022/9 z dne 24. 10. 2022

Poslano:
- naslovniku (e-pošta), 
- zbirka dok. gradiva

V vednost: 
- Urad Predsednika republike (po e-pošti: gp.uprs@predsednik.si)
- Državni zbor (po e-pošti: gp@dz-rs.si)
- Državni svet (po e-pošti: gp@ds-rs.si)
- Vlada Republike Slovenije (po e-pošti: gp.gs@gov.si) 
- Varuh človekovih pravic (po e-pošti: info@varuh-rs.si)
- Študentski dom Ljubljana (po e-pošti: studentski.domovi@stud-dom-lj.si) 
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UTEMELJITEV STROKOVNE SLUŽBE ZAGOVORNIKA K PRIPOROČILU 
ŠT. 050-15/2022/10

Z namenom preprečevanja in odpravljanja diskriminacije Zagovornik Ministrstvu za 
izobraževanje, znanost in šport skladno z 21. členom ZVarD priporoča, da pripravi in na Vlado 
RS vloži predlog spremembe Zakona o visokem šolstvu na način, da se v poglavju, ki ureja 
subvencionirano bivanje študentov, črta pogoj slovenskega državljanstva kot enega od 
pogojev za sprejem v subvencionirano bivanje študentov. Hkrati s tem pa naj pripravi tudi 
ustrezne spremembe pripadajočih podzakonskih predpisov.

Zagovornik načela enakosti (v nadaljevanju: Zagovornik) je prejel predlog za obravnavo domnevno 
diskriminatornih določb Zakona o visokem šolstvu (ZViS) v delu, ki ureja sprejem v subvencionirano 
bivanje študentov. 

Pobudnik je skrbnik tuje državljanke, ki v Sloveniji s stalnim prebivališčem biva že skoraj deset let, je 
davčna rezidentka, prejema državno štipendijo, v Sloveniji je končala osnovno in srednjo šolo, letos 
redno maturirala ter se vpisala na fakulteto (v nadaljevanju: študentka). Za subvencionirano bivanje v 
študentskem domu, za kar izpolnjuje vse preostale pogoje (velika oddaljenost od kraja študija, 
premoženjski cenzus itd.), pa se ne more prijaviti, ker ni slovenska državljanka. Glavni razlog te 
omejitve naj bi bil v preveč prijavljenih za premalo kapacitet. Slovensko državljanstvo ni bilo pogoj niti 
za vpis na fakulteto niti za pridobitev štipendije, ampak je na obeh nivojih zadoščalo le stalno 
prebivališče oziroma davčno rezidentstvo v Sloveniji. Študentka je na vseh ostalih platformah, ki so
povezane z visokim šolstvom, izenačena z ostalimi študenti, lahko tudi dela preko študentskega 
servisa, prav tako pa vsi v družini plačujejo davke. Poleg tega ne more v študentskem domu 
subvencionirano bivati niti kot tujka, ker ni vključena v nobenega izmed predpisanih izmenjevalnih 
programov (npr. Erasmus). 

Zagovornik je na podlagi 38. člena ZVarD v zadevi pričel s postopkom ocene diskriminatornosti 
zakona, v katerem je ocenjeval, ali je ZViS skladen z načelom enakega obravnavanja oziroma ali je 
kršena prepoved diskriminacije. Ugotovil je, da je treba državljanstvo v tem primeru šteti za eno od 
drugih osebnih okoliščin, ki niso izrecno naštete v ZVarD. Predstavlja namreč status osebe, ki ga ta ne 
more enostavno spreminjati, večinoma pa je tudi nerazdružljivo povezan z identiteto osebe. 
Državljanstvo RS je mogoče pridobiti po rodu (avtomatično, s priglasitvijo ali s posvojitvijo) ali z 
naturalizacijo. V obravnavanem primeru, kot je razbrati iz pobudnikove vloge, bo študentka v kratkem 
izpolnila pogoj za pridobitev državljanstva z naturalizacijo. Za to pa je treba po Zakonu o državljanstvu 
Republike Slovenije (v nadaljevanju: ZDRS) v RS dejansko živeti najmanj deset let, od tega 
neprekinjeno zadnjih pet let pred vložitvijo prošnje. Že zaradi relativno dolgega obdobja dejanskega 
prebivanja je očitno, da se državljanstva ne da pridobiti povsem zlahka oziroma to ni nekaj, kar bi 
človek lahko vsak čas spreminjal ali menjaval po svoji želji. 

Zagovornik je preučil zakonske določbe, ki tudi na drugih področjih urejajo dostop do različnih 
ugodnosti, vezanih na študij v Republiki Sloveniji. Zakon o štipendiranju v 12. členu ureja splošne 
pogoje za pridobitev štipendije in kot alternativno slovenskemu državljanstvu, ki je sicer tudi eden od 
pogojev, v šesti alineji prvega odstavka določa, da so do štipendije upravičeni tudi državljani tretjih 
držav, ki so pridobili status rezidenta za daljši čas. Podobno izhaja tudi iz Razpisa za vpis v 
dodiplomske in enovite magistrske študijske programe Univerze v Ljubljani, kjer so kot upravičenci za 
vpis (ob izpolnjevanju predpisanih pogojev – opravljena matura, poklicna matura itn.) navedeni tudi tuji 
državljani s stalnim bivališčem v RS, ki so sami ali vsaj eden od staršev ali skrbnikov rezidenti RS za 
davčne namene. Smiselno enako izhaja tudi iz primerljivih razpisov za Univerzo v Mariboru in 
Univerzo na Primorskem, saj imata obe razpisana vpisna mesta za tuje študente, ki niso državljani 
držav članic EU. Kar se tiče študentskega dela, sta bistvena pogoja le, da ima oseba status študenta 
in da hkrati ni v delovnem razmerju ali prijavljena na Zavod za zaposlovanje kot iskalec zaposlitve. Iz 
tega je razvidno, da se v RS oseba brez slovenskega državljanstva lahko ob izpolnjevanju zahtevanih 
vsebinskih pogojev vpiše na fakulteto, pridobi štipendijo ali opravlja študentsko delo, kar so smiselno 
vse pravice, povezane s študijem. Ne more pa pridobiti pravice do subvencioniranega bivanja, kar je 
ob upoštevanju zgoraj navedenih pravic tudi eden izmed načinov, s katerim država izpolnjuje dolžnost 
ustvarjati možnosti, da si državljani lahko pod enakimi pogoji pridobijo ustrezno izobrazbo.  
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S tem je zakonodajalec po Zagovornikovi oceni postavil pretirano strog in izključujoč pogoj za sprejem 
v eno od oblik subvencioniranega bivanja študentov, s tem pa bi lahko posredno posegel tudi v 
pravico do enakih možnosti izobraževanja, ki je tako na ravni zavezujočih mednarodnih pravnih aktov 
kakor tudi Ustave RS temeljna človekova pravica.

MIZŠ v postopku ocene diskriminatornosti ne omenja, da bi s tako ureditvijo zasledovalo kakšen 
legitimen cilj. Da bi bil tak cilj podan, ne izhaja niti iz zgoraj omenjenega vladnega gradiva k predlogu 
ZViS-A. Je pa MIZŠ omenilo verjeten razlog za tako ureditev, in sicer premajhno število kapacitet za 
preveliko število prijav, pri čemer je navedlo, da tudi vsi slovenski državljani ne dobijo sobe v 
subvencioniranih kapacitetah. Ker mora biti vsakršno izključevanje utemeljeno z legitimnim ciljem in 
testom sorazmernosti, si je Zagovornik zastavil vprašanje, ali bi lahko bil cilj zagotoviti bivanje 
slovenskim državljanom v smislu, če je kapacitet že tako premalo, naj jih potem dobi vsaj čim več 
slovenskih državljanov, in ali to predstavlja legitimen cilj.

O diskriminacijski obravnavi govorimo takrat, kadar država (na podlagi osebnih okoliščin) različno 
obravnava posameznike v enakih oziroma primerljivih situacijah. Bistveno je torej, ali  je z vidika, ki je 
pomemben za presojo izpodbijane ureditve (pravica do subvencioniranega bivanja študentov), položaj 
tujcev (oseb brez slovenskega državljanstva) s stalnim prebivališčem v RS v svojih bistvenih dejanskih 
in pravnih prvinah primerljiv s položajem državljanov s stalnim prebivališčem v RS. Oseba, ki ima 
prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji, za davčne namene velja za rezidenta Slovenije, ne glede na 
to, ali je državljan Slovenije ali ne (6. člen Zakona o dohodnini). Davčni rezident je torej lahko oseba, ki 
je državljan Republike Slovenije, in tudi tujec, če imata prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji. Glede 
na to ter dejstvo, da davčno rezidentstvo oziroma stalno prebivanje zadošča za pridobitev nekaterih 
drugih pravic s področja visokega šolstva, Zagovornik zaključuje, da so študenti s slovenskim 
državljanstvom, ki stalno prebivajo v RS, in tisti brez slovenskega državljanstva, ki stalno prebivajo v 
RS, v povsem primerljivem položaju. Zato Zagovornik v zvezi z obravnavano ureditvijo ocenjuje, da je 
dejanski položaj tujcev in državljanov s stalnim prebivališčem v RS v bistvenem enak in s tem 
popolnoma primerljiv in je torej državljanstvo tista osebna okoliščina, na kateri temelji razlikovanje pri 
dostopu do pravice do subvencioniranega bivanja študentov. Iz tega pa tudi izhaja, da cilj zagotoviti 
sobo čim več slovenskim državljanom, ne pa tudi študentom s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ne 
more biti legitimen cilj.

Zagovornik ne zatrjuje, da bi moral biti položaj tujcev in državljanov Republike Slovenije s stalnim 
prebivališčem identičen na vseh področjih družbenega življenja in pri vseh pravicah in  ugodnostih. To 
nenazadnje izhaja tudi iz 13. člena Ustave RS. Če zakonodajalec prepozna utemeljene razloge, da je 
treba določena pravna razmerja za ene ali druge urediti  drugače, lahko to naredi. Ni pa skladno ne s 
13. členom Ustave RS ne z določbami ZVarD, da to naredi zgolj zaradi osebne okoliščine skupine 
posameznikov in če za to ni utemeljenih razlogov. 

Poleg tega gre pri subvencionirani študentski namestitvi za socialno-ekonomsko pravico. Te pa so po 
slovenski zakonodaji zagotovljene tudi tujcem s stalnim prebivališčem pod enakimi pogoji kot 
državljanom. Pravice, ki jih je po Ustavi treba zagotavljati v Republiki Sloveniji – pravica do socialne 
varnosti (prvi odstavek 50. člena Ustave Republike Slovenije), zdravstvenega varstva (prvi in drugi 
odstavek 51. člena Ustave Republike Slovenije), pravice invalidov (52. člen Ustave Republike 
Slovenije), pravica do svobodne gospodarske pobude (prvi odstavek 74. člena Ustave Republike 
Slovenije), pravica do varstva dela (66. člen Ustave Republike Slovenije) in druge človekove pravice, 
med drugim tudi pravica do izobraževanja (tretji odstavek 57. člena Ustave Republike Slovenije, ki 
določa, da država ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo ustrezno izobrazbo), so v celoti 
priznane tudi  tujcem s stalnim prebivališčem v RS, zato se nanje ni mogoče sklicevati kot na takšne, 
ki bi  bile priznane samo državljanom.

Zato je Zagovornik ocenil, da gre za neposredno obliko diskriminacije na podlagi osebne okoliščine 
državljanstva, saj posameznike (tuje študente, ki se ne uvrščajo v nobeno izmed predvidenih kategorij) 
postavlja v neenak oziroma slabši položaj kot druge študente. 
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