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POVZETEK
V magistrski nalogi je obravnavano ključno vprašanje, ali gre za prekoračitev avtonomije
slovenskih univerz pri sprejemanju in uporabi internih procesnih predpisov in posledično, v
katerih postopkih pri uveljavljanju pravic in dolžnosti študentov se Zakon o splošnem upravnem
(ZUP) postopku uporablja subsidiarno ali le smiselno. Pravica do izobraževanja je ustavna
pravica, ki določa, da država ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo ustrezno
izobrazbo, pri čemer mora biti upoštevano načelo enakosti pred zakonom. Univerze so
avtonomne na podlagi Ustave Republike Slovenije, poudarek v tem prispevku pa je na
avtonomiji v smislu samostojnosti pri sprejemanju predpisov ter na stopnji avtonomije univerz,
saj le-te zaradi nujnosti upoštevanja ostalih ustavno zagotovljenih pravic ne morejo imeti
popolne avtonomije. Avtonomija je prednost, a tudi slabost v smislu, da je potrebno posamezna
področja še posebej skrbno urediti z internimi predpisi, ki niso v nasprotju z nadrejenimi
zakonskimi predpisi in ustavo. Na splošno velja, da je upravni postopek sistem procesnih pravil,
po katerih ravnajo upravni in drugi organi (tudi univerze kot izvajalci javnih služb), kadar
odločajo v upravnih zadevah o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih strank. Splošna pravila
upravnega postopka na vseh upravnih področjih v vseh upravnih zadevah ureja ZUP. V kolikor
zaradi posebnosti nekega upravnega področja splošna pravila ZUP ne ustrezajo ali niso
zadostna, se lahko posamezno postopkovno vprašanje ali več posebnih pravil upravnega
postopka uredijo drugače ali na novo s posebnim zakonom, ZUP pa se uporablja podrejeno
oziroma dopolnilno. ZUP se uporablja tudi v drugih javnopravnih, torej »neupravnih« zadevah,
a v teh primerih le smiselno. Sem sodijo postopki v zvezi z uveljavljanjem večine pravic in
dolžnosti študentov, kot jih opredeljujejo Zakon o visokem šolstvu (ZVis) in interni akti
univerz, pri čemer pa sledi obveza univerz in drugih izobraževalnih institucij, da ravnajo po
ZUP (ravnanje z nepopolno vlogo, obrazložitev odločitve ipd.). Vendarle pa so na
visokošolskem področju odstopanja nujna, potrebna in upravičena. ZVis kot posebni zakon na
področju visokega šolstva ne vsebuje postopkovnih določb glede uveljavljanja pravic in
dolžnosti študentov, ampak posamezne postopke, razen prijavno-sprejemnega postopka ter
vpisnega postopka, prepušča avtonomnemu urejanju univerz. Pri vpisu na fakultete je sicer
določeno, da univerze oz. fakultete avtonomno določijo pogoje za vpis, sam postopek pa je
določen na nacionalni ravni s pravilnikom pristojnega ministra, moral pa bi biti urejen z
zakonom kot »lex specialis« v odnosu do ZUP (»lex generalis«).
Ključne besede: avtonomija univerze, posebni upravni postopki, subsidiarna raba ZUP,
smiselna raba ZUP, interni akti univerz, pravice in dolžnosti študentov, izhodišča za procesni
zakon, pravni predpisi v visokem šolstvu.
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ABSTRACT
Subsidiary and sensible use of the General Administrative Procedural Act in procedures
enforcing student rights and responsibilities in Republic of Slovenia and chosen European
countries
The master thesis deals with the key question regarding the potential excess of autonomy of
Slovene universities when passing and using internal processes and consequently, in which
proceedings that deal with student rights and responsibilities, the General Administrative
Procedural Act is to be used subsidiary or just sensibly. The right to education is a constitutional
right stating that the state is providing the possibility for citizens to acquire a suitable education
whereby the principle of equality before law must be met. Universities are autonomous based
on the Constitution of the Republic of Slovenia. Emphasis in this thesis is on autonomy in the
sense of independence when passing regulations and on the actual level of university autonomy
as it cannot be full because of the need to comply with other constitution-abided rights.
Autonomy is an advantage, but it can also be a disadvantage in the sense that individual fields
need to be carefully organized with internal regulations in a way that they are not in violation
with superior regulations and with the Constitution. The administrative procedure is a system
of procedural regulations that are followed by administrative and other bodies (including
universities as public service performers) when deciding on administrative matters, rights,
obligations and legal interests of clients. The General Administrative Procedural Act deals with
general rules of administrative procedure on all administrative fields and in all administrative
matters. In the case of a special administrative field where the general rules of the General
Administrative Procedural Act cannot apply or are not sufficient, an individual procedural
question or a set of rules of the administrative procedure can be managed differently or with a
new, special act and the General Administrative Procedural Act is only used subsidiary or
supplementary. The General Administrative Procedural Act is also used in other public law
regulations, therefore non-administrative matters, but only sensibly. Among those are also
procedures dealing with enforcing student rights and responsibilities as defined in the Higher
Education Act and in internal university regulations. The obligation of universities and other
educational institutions is to act in accordance with the General Administrative Procedural Act
(when dealing with an incomplete application, explaining a decision etc.). However, deviations
in the higher education field are essential, necessary and justifiable. The Higher Education Act,
as a special act in the field of higher education, does not include processional provisions
regarding enforcing student rights and responsibilities, therefore leaving individual
proceedings, with exception of the application and admission procedure, to autonomous
organization of universities. Regarding the enrolment procedure, universities or faculties are
autonomous in setting enrolment conditions, but the procedure is set on a national level with
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rules of the ministry in charge, although it should be regulated by an act as »lex specialis« in
relation to the General Administrative Procedural Act (»lex generalis«).
Key words: university autonomy, special administrative procedures, subsidiary use of the
General Administrative Procedural Act, sensible use of the General Administrative Procedural
Act, internal university regulations, student rights and responsibilities, procedural act
principles, legal regulations in higher education.
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1
1.1

UVOD
PREDSTAVITEV VSEBINE MAGISTRSKE NALOGE IN OPREDELITEV
PRAVNEGA PROBLEMA

Magistrska naloga je strukturirana na način, da je poleg uvoda in sklepnih misli sestavljena iz
šestih poglavij.
V drugem poglavju bom po kriteriju hierarhije in specialnosti obravnavala temeljne pravne
predpise, ki jih je potrebno upoštevati v postopkih na področju visokega šolstva, posebej pa se
bom opredelila do položaja Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu v
hierarhiji pravnih aktov, saj želim izpostaviti problematičnost urejanja pravic in dolžnosti s
pomočjo podzakonskih predpisov in avtonomnih aktov univerz.
Da bom lahko preverila svojo prvo hipotezo, bom v tretjem poglavju pojasnila ustavno načelo
avtonomije slovenskih državnih univerz. Poseben poudarek bom namenila vprašanju, kje so
meje avtonomije, zlasti kar se tiče avtonomije slovenskih državnih univerz na področju
sprejemanja in uporabe predpisov, ki urejajo postopke, ki se nanašajo na uveljavljanje pravic
študentov in postopke, ki potekajo zaradi kršitev dolžnosti študentov (vpisni postopki,
pritožbeni postopki, disciplinski postopki zoper študente, postopki izpisa iz univerze v primeru
zadnjega možnega opravljanja izpita).
Kot zaključek tretjega poglavja se bom posvetila temeljnemu pravnemu problemu, in sicer, ali
prihaja do prekoračitve avtonomije slovenskih državnih univerz1 pri sprejemanju in uporabi
procesnih predpisov glede načina uresničevanja ustavne pravice do izobraževanja, posledično
ali zaradi različnega urejanja in uporabe predpisov s strani različnih slovenskih univerz, pride
do kršitve 14. člena ustave – enakost pred zakonom ter 22. člena ustave – enako varstvo pravic.
Da bom lahko primerjala pravno ureditev vpisnih postopkov ter postopkov v zvezi z
uveljavljanjem pravic študentov in postopkov, ki potekajo zaradi kršitev dolžnosti študentov na
slovenskih univerzah z ureditvijo v tujini, bom v četrtem poglavju na primerljivih univerzah v
Nemčiji in Italiji preverila, ali so vpisni in pritožbeni postopki urejeni na državni ravni in če so,
na podlagi katerega zakona (zakon, ki ureja splošni upravni postopek ali zakon, ki ureja visoko
šolstvo ali morebiti s kakšnim podzakonskim aktom, tako kot je to v Republiki Sloveniji), ter
ali imajo primerljive univerze interne procesne predpise, po katerih vodijo postopke vpisa.
S tem so mišljene državne univerze, katerih ustanoviteljica je država, in sicer: Univerza v Mariboru, Univerza v Ljubljani in Univerza na
Primorskem.
1

1
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Skozi vsebino magistrske naloge se bom v petem poglavju osredotočila na ključne probleme, s
katerimi se srečujejo subjekti (zlasti študenti, uradne osebe, ki vodijo postopke ter organi
odločanja) v visokošolskih postopkih pri uveljavljanju pravic in postopkih, ki potekajo zaradi
kršitev dolžnosti študentov. Poseben poudarek bom namenila pravnim prazninam, neskladjem
med ureditvami istih področij na ravni vseh slovenskih državnih univerz pri uveljavljanju pravic
in kršitvah dolžnosti študentov. Skozi primere bom izpostavila nekatere probleme s poudarkom
na procesnih institutih, in sicer v zvezi z vložitvijo vloge, umikom vloge, spremembo zahtevka
in roki (za vložitev pritožbe). V tem poglavju bom predlagala, katere procesne institute bi bilo
pravilneje urediti v okviru novega (ali noveliranega) specialnega procesnega zakona in ne v
okviru podzakonskih aktov, kot je to urejeno sedaj.
V istem poglavju pa bom tudi opozorila na sodno prakso s poudarkom na kršitvah postopka, v
okviru katerega se je odločalo o pravicah in dolžnostih študentov. Tu gre zlasti za vprašanje,
ali je sploh mogoče v postopkih pri uveljavljanju pravic in zaradi kršitev dolžnosti študentov
na univerzah Zakon o splošnem upravnem postopku uporabiti subsidiarno ali zgolj smiselno,
kar v vsakem konkretnem primeru ugotavlja sodišče, preden pristopi k odločanju.
V primeru potrditve druge teze (nujnost noveliranja in oblikovanja enotnega procesnega
zakona, ki bi v posebnem poglavju urejal postopke glede uveljavljanja pravic in kršitev
dolžnosti študentov na univerzah in ostalih visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji), bom
pripravila v šestem poglavju predloge nujnih evolucijskih sprememb, ki bi s pomočjo novel
obstoječih predpisov na visokošolskem področju izboljšali trenutne predpise, ki urejajo
postopke, v katerih študenti uveljavljajo svoje pravice in postopke, ki potekajo zaradi kršitev
dolžnosti študentov (pri čemer se bom omejila na predloge sprememb obstoječe zakonodaje, ki
so najbolj nujne, s poudarkom na procesnih institutih in procesnih dejanjih glede vložitve vloge
– prijave za vpis, nepopolne in nerazumljive vlogi – prijave za vpis, delnega in popolnega umika
vloge – prijave za vpis, spremembo zahtevka – študijskih želja ter rokov (za vložitev pritožbe),
v sedmem poglavju pa izhodišča za pripravo poglavja zakona o visokošolskih postopkih, in ob
tem posebej natančno predloge členov v zvezi z uveljavljanjem pravic študentov in kršitvami
dolžnosti študentov na univerzah in ostalih visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji, ki bo
uredil specifike navedenih postopkov glede vložitve vloge, ravnanje z nepopolno ali
nerazumljivo vlogo, umika vloge in spremembo zahtevka ter rokov, kjer ni mogoče uporabiti
Zakona o splošnem upravnem postopku.
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1.2

CILJI IN HIPOTEZE MAGISTRSKE NALOGE

Eden od ciljev magistrske naloge je ugotoviti, pri katerih procesnih institutih na slovenskih
državnih univerzah je največ težav zaradi procesnih predpisov, ki urejajo pravice in dolžnosti
študentov (vpis v študijski program, napredovanje v višji letnik, izpis iz študijskega programa).
Iz tega izhajajoči cilj je tudi ugotoviti, kako na kratek rok z noveliranjem obstoječih predpisov
izboljšati stanje in kako na dolgi rok po temeljiti analizi pripraviti krovni procesni zakon, ki bi
urejal vse postopke na ravni vseh slovenskih državnih univerz in bi zajel tisto specifiko, ki jo
zakon, ki ureja splošni upravni postopek ne ureja in zaradi specifike visokošolskih postopkov
niti ne more urediti. V okviru tega bom pripravila izhodišča za pripravo poglavja procesnega
zakona (ureditev glavnih procesnih institutov), ki bi enotno in v enem aktu uredil vse povezano
s procesnimi aktivnostmi študentov, udeleženih v postopkih na univerzah in visokošolskih
zavodih s posebnim poudarkom na tistih področjih, kjer je sedaj prisotna pravna praznina ali
prihaja do večjih težav pri uresničevanju pravic in dolžnosti študentov (prijavno-sprejemni in
vpisni postopki, pritožbeni postopki, disciplinski postopki). Ob tem bom predlagala, da
obstoječi Zakon o visokem šolstvu ureja samo materialna področja, vsi postopki pa se naj
uredijo v ločenem zakonu.
Tekom priprave magistrske naloge bom poskušala potrditi oziroma ovreči spodaj navedene
hipoteze:
Prva hipoteza
Prekoračena je avtonomija univerz pri sprejemanju in uporabi internih procesnih predpisov
glede načina uresničevanja ustavne pravice do izobraževanja, posledično lahko, zaradi
različnega urejanja in uporabe predpisov s strani različnih slovenskih univerz, pride do kršitve
14. člena ustave – enakost pred zakonom ter 22. člena ustave – enako varstvo pravic.
Druga hipoteza
Zaradi specifike visokošolskih postopkov je Zakon o splošnem upravnem postopku relativno
neuporaben2, zaradi česar prihaja do urejanja postopkov v zvezi z uveljavljanjem pravic in
dolžnosti študentov v mnogih podzakonskih predpisih in avtonomnih aktih univerz. Zaradi
obstoječih pravnih praznin in kolizij med omenjenimi pravnimi akti bi bilo vse postopke na
področju uveljavljanja pravic in dolžnosti študentov na slovenskih državnih univerzah
najustrezneje in najučinkoviteje urediti z novim procesnim zakonom.
Gre za subjektivno oceno, ki je podkrepljena s stališči in ocenami drugih uporabnikov (zlasti strokovnih sodelavcev v referatih in uradnih
oseb, ki vodijo postopke na 1. stopnji v zvezi s prošnjami študentov ter uradne osebe, ki vodijo postopke na 2. stopnji v zvezi s pritožbami
študentov), da v splošnem zakonu (ZUP) ne najdejo dovolj neposredno uporabljivih predpisov, zato se pri delu poslužujejo drugih specialnejših
- avtonomnih predpisov matičnih univerz oz. fakultet.
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1.3

POTEK DELA IN METODE RAZISKOVANJA

Pri pripravi magistrske naloge bom uporabila različne raziskovalne pristope in metode.
Uvodoma bom temeljito preučila pravne akte, ki urejajo postopke na slovenskih univerzah, v
četrtem poglavju pa na primerljivih visokošolskih ustanovah v Italiji in Nemčiji. Pri tem bom
uporabila predvsem metodo primerjave (komparativna metoda) in opisno metodo.
Pri ugotavljanju stopnje avtonomije univerz v Sloveniji, Nemčiji in Italiji bom uporabila
sekundarno analizo kvantitativnih podatkov ter metodo kompilacije.
Izvedla bom strukturiran intervju s strokovnimi delavci na treh slovenskih državnih univerzah,
ki se dnevno srečujejo z uporabo teh internih predpisov. S temi intervjuji želim ugotoviti, na
katerih področjih je največ pravnih praznin in težav zaradi nejasnosti pri uporabi zakonodajnih
predpisov in internih – avtonomnih aktov univerz. Pri izbiri sogovornikov za strukturirane
intervjuje bom dala prednost strokovnim delavcem, ki najdlje delajo na tem področju.
Slednji mi bodo pomagali opraviti tudi kvalitativno (katere predpise uporabljajo pri odločanjunpr. glede rokov) in kvantitativno (statistična metoda) oceno procesnih aktov in preveriti, katera
obstoječa določila bi bilo pravilneje urediti v okviru novega zakona in katera s pomočjo novel
obstoječih aktov.
Po pregledu sodne prakse bom poskušala ugotoviti, koliko je bilo dejansko ugotovljenih kršitev
postopka ter poiskati pravne probleme, s katerimi so se (in se verjetno še bodo) srečevali
upravni sodniki pri odločanju o tistih pritožbah zoper upravne akte univerz, pri katerih je prišlo
do (verjetnih) kršitev procesnih predpisov.
Po preučitvi nacionalnih pravnih aktov, ki so relevantni pri obravnavani tematiki, internih aktov
univerz ter primerjalnih pravnih aktov na področju visokega šolstva, ki se uporabljajo v
postopkih pri uveljavljanju pravic in dolžnosti študentov v Italiji in Nemčiji, bom na podlagi
tega oblikovala izhodišča za pripravo novih predpisov, pri čemer pa se bom oprla predvsem na
pravila metode kompilacije.
1.4

OMEJITVE PRI PISANJU MAGISTRSKE NALOGE

Pri svojem magistrskem delu se bom omejila predvsem na že omenjene ključne pravne praznine
in največje pravne probleme ter predlagala rešitve za ureditev prej omenjenih procesnih
institutov, in sicer vložitev vloge, umik vloge, sprememba zahtevka in roki (za vložitev
pritožbe), čeprav bi po mojem mnenju bilo potrebno sistemsko in celovito urediti visokošolske
4
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postopke tudi na tistih procesnih področjih, za katera v tem delu zaradi omejitev ne bom podala
predlogov za ureditev stanja.
V nalogi se bom omejila na obravnavo treh slovenskih univerz, in sicer Univerzo v Mariboru,
Univerzo v Mariboru in Univerzo na Primorskem, predlagane rešitve in de lege ferenda pa bi
bile uporabne tudi za ostale univerze (Univerzo v Novi Gorici) ter ostale visokošolske zavode,
za katere kot materialni zakon velja Zakon o visokem šolstvu (ZVis), torej vse slovenske
univerze, fakultete, umetniške akademije in visoke strokovne šole.
Pri pregledu najdene sodne prakse se bom zaradi velikega obsega le-te omejila samo na sodno
prakso slovenskih sodišč, in sicer Upravnega sodišča RS, Vrhovnega sodišča RS in Ustavnega
sodišča RS, pri čemer bom bolj podrobno obravnavala le najbolj za visokošolski prostor
zanimive primere Upravnega sodišča RS in Vrhovnega sodišča RS, ki so odločala o pravicah,
dolžnostih ali zadevah v zvezi s študijem, kot jih opredeljuje ZVis, in sicer se bom osredotočila
le na (morebitne) procesne kršitve. Sodno prakso Ustavnega sodišča RS pa bom uporabila kot
argumentacijo za podkrepitev posameznih trditev, stališč in mnenj.
Namen oziroma cilj naloge ni najti odgovore in popolne rešitve vseh pravnih problemov,
izpostavljenih v nalogi, ampak odpreti tudi kakšno pomembno pravno vprašanje, ki bo predmet
kakšne izmed prihodnjih znanstvenih raziskav.
1.5

POMEN IN VREDNOST MAGISTRSKE NALOGE ZA TEORIJO IN PRAKSO

S svojim znanstvenim delom želim prispevati k boljši pravni ureditvi postopkov pri
uveljavljanju pravic in dolžnosti študentov in doseči poenotenje procesnih predpisov na ravni
slovenskih univerz.
Z mednarodno-pravno primerjavo pa je cilj naloge preko harmonizacije in implementacije
morebiti vpeljati v te predpise tudi najboljše prakse procesnih predpisov iz primerljivih univerz
v Italiji in Nemčiji.
Ocenjujem, da bom s svojim znanstvenim delom odprla še kakšno razpravo o mejah in obsegu
avtonomije univerze, tokrat v smislu hierarhije in neskladja pravnih aktov, ki urejajo postopke
v zvezi z uveljavljanjem pravic študentov in postopke zaradi kršitev dolžnosti študentov na
področju visokega šolstva.
Pripravila bom tudi izhodišča za pripravo novel že obstoječih pravnih predpisov, ki urejajo v
nalogi obravnavane procesne institute, kjer je to nujno potrebno, ki bi hkrati dopustila
5
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univerzam določeno mero avtonomije pri materialnih pravnih predpisih, procesne aktivnosti pa
bi, zaradi enakega varstva pravic študentov, bile urejene enako na ravni celotne države.
Prispevala bom k oblikovanju predlogov, ki bi zapolnili pravne praznine pri najbolj kritičnih
procesnih dejanjih v postopkih pri uveljavljanju pravic in v postopkih zaradi kršitev dolžnosti
študentov z namenom, da bi pravočasno odstranili težave, s katerimi bi se lahko soočili upravni
sodniki pri tehtanju, katere pravne akte uporabiti pri odločanju – ali pravne akte univerze ali
zakon ter ustavo.
Kot ključni prispevek znanosti pa bi izpostavila izhodišča za pripravo poglavja predloga Zakona
o urejanju visokošolskih postopkov v zvezi z uveljavljanjem pravic in dolžnosti študentov kot
»lex specialis«.
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2

PRAVNI PREDPISI V POSTOPKIH NA PODROČJU VISOKEGA ŠOLSTVA

Zaradi lažjega razumevanja obravnavanega področja velja najprej začrtati pravni okvir in
predstaviti temeljne pravne predpise, ki jih je potrebno upoštevati v postopkih na področju
visokega šolstva3 in so navedeni po kriteriju hierarhije in specialnosti:
-

Ustava Republike Slovenije (URS)4,

-

Zakon o splošnem upravnem postopku (smiselno ali subsidiarno) (ZUP)6,

-

Zakon o visokem šolstvu (ZVis)5,

Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu7,

Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za posamezno
študijsko leto8,

Interni predpisi univerz, ki jih univerze sprejemajo avtonomno (vključno z Razpisom
za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru za posamezno študijsko
leto9).

Da bi zagotovili pravilno uresničevanje ustavne pravice do izobrazbe in šolanja, bom skozi
drugo poglavje obravnavala pravne akte po njihovi hierarhiji. Posebej bom izpostavila, kdaj se
Zakon o splošnem upravnem postopku uporablja subsidiarno in kdaj smiselno. S tem bom
poudarila tudi, katera področja se lahko in smejo urejati na posamezni hierarhični ravni
določenega predpisa.
2.1

USTAVA REPUBLIKE SLOVENIJE

2.1.1 Enakost pred zakonom10
Iz 14. člena URS izhaja eno od najpomembnejših ustavnih načel, in sicer, da so v Sloveniji
vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na
narodnost, raso spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo,

Pri čemer so upoštevani samo predpisi, ki jih je potrebno upoštevati oziroma se neposredno uporabljajo v postopkih pri uveljavljanju pravic
in dolžnosti študentov in kandidatov za vpis v študijske programe univerz.
4
Uradni list RS, št. 33/91 s kasnejšimi spremembami in dopolnitvami.
5
Uradni list RS, št. 67/93 s sprem. in dop. do 85/14.
6
Uradni list RS, št. 24/06; ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13.
7
Uradni list RS, št. 4/16.
8
Objave Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS.
9
Vsakoletni Razpis za vpis na podiplomske študijske programe univerz se sprejema ob soglasju Vlade RS in se objavi na spletnih straneh
posamezne univerze in njenih članic.
10
Določba 14. člena URS.
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izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino. Vsi so pred
zakonom enaki.11
Navedeno ustavno načelo je pomembno pri ugotavljanju trditve, ki izhaja iz prve hipoteze, in
sicer, da lahko zaradi različnega urejanja in uporabe predpisov s strani različnih slovenskih
univerz pride do kršitve tega načela, to je enakosti pred zakonom.
Iz večine sodb Ustavnega sodišča RS (US)12 izhaja, da z Ustavo neskladne neenakosti ni, ko se
enaka dejanska stanja obravnavajo enako. Načelo enakosti pred zakonom zakonodajalcu
(normodajalcu) ne preprečuje, da bi različna razmerja urejal različno, ga pa obvezuje, da mora
enaka razmerja urejati enako in različna razmerja različno, ter da v mejah svoje pristojnosti
določa kriterije, po katerih bo določena podobna dejanska stanja med seboj razlikoval in na njih
vezal pravne posledice.13 Po ustaljeni praksi US načelo enakosti pred zakonom (2. odst. 14.
člena) ne pomeni, da predpis – kadar podlaga za različno urejanje niso okoliščine iz 1. odstavka
14. člena – ne bi smel različno urejati položajev subjektov, pač pa, da tega ne sme početi
samovoljno, ter da mora za razlikovanje obstajati razumen in stvaren razlog.14
2.1.2 Uresničevanje in omejevanje pravic15
V 15. členu URS je določeno, na kak način se uresničujejo ustavno zagotovljene pravice in v
katerih primerih se jih lahko omeji. Človekove pravice in temeljne svoboščine se uresničujejo
neposredno na podlagi ustave. Z zakonom je mogoče predpisati način uresničevanja človekovih
pravic in temeljnih svoboščin, kadar tako določa ustava, ali če je to nujno zaradi same narave
posamezne pravice ali svoboščine. Človekove pravice in temeljne svoboščine so omejene
samo s pravicami drugih in v primerih, ki jih določa ta ustava.

Slednja določba je pomembna, kadar pride do kolizije dveh ustavno zagotovljenih pravic16, kar
bom obravnavala v primeru preverjanja prve hipoteze, ko bom preverjala kako odločiti, ko si v
razmerje hkrati konkurirata pravica do izobraževanja in avtonomnost univerz. 17
Podobno izhaja iz 3. člena Ustave Zvezne republike Nemčije (glej podrobneje Artikel 3 des Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
(GG; BGBl. S. 1 vom BGBl. I S. 2438 in Verfassung des Landes Hessen und Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland : mit einer
Einführung und einem Anhang, Verlag Dr. Max Gehler, Bad Homburg vor der Höhe, 1993, str. 71, 72) in iz 3. člena Ustave Republike Italije
(podrobneje glej Art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana, Gazzetta Ufficiale della Republica Italiana, 27. december 1947, n. 298).
12
Tako Sodba Ustavnega sodišča RS, opr. št. U-I-117/07, z dne 21. 6. 2007.
13
Tako Šturm Lovro (urednik), Komentar Ustave Republike Slovenije, dopolnitev - A, Fakulteta za državne in evropske študije, 2011,
Komentar k 14. členu, str. 170.
14
Podrobneje Šturm, že navedeno delo, 2011, str. 171.
15
Določba 15. člena URS.
16
Glej tudi Šturm Lovro, Omejitev oblasti: Ustavna izhodišča javnega prava, Nova revija, Ljubljana, 1999, str. 50: »Posegi v človekove pravice
so dovoljeni le, če so potrebni v demokratični družbi in v skladu z načelom sorazmernosti.«
17
Načelo enakega dostopa do izobraževanja se nanaša tudi npr. na dostop do doktorskega študija in pridobitve doktorskega naziva, kar je še
posebej pomembno v tistih primerih, ko je pridobitev doktorskega naziva pogoj za zaposlitev, ker pride v tem primeru v okvir relevantnih
11
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Zagotovljeni sta sodno varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter pravica do odprave
posledice njihove kršitve. Nobene človekove pravice ali temeljne svoboščine, urejene v pravnih
aktih, ki veljajo v Sloveniji, ni dopustno omejevati z izgovorom, da je ta ustava ne priznava ali
da jo priznava v manjši meri. 18
2.1.3 Enako varstvo pravic19
V 22. členu URS je zapisano ustavno načelo glede enakosti varstva pravic, in sicer, da je
vsakomur zagotovljeno enako varstvo njegovih pravic v postopku pred sodiščem in pred
drugimi državnimi organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil20, ki odločajo
o njegovih pravicah, dolžnostih ali pravnih interesih.
Tudi to ustavno načelo (poleg prejšnjih dveh) je pomembno pri obravnavi prve hipoteze, in
sicer, da lahko zaradi različnega urejanja in uporabe predpisov s strani različnih slovenskih
univerz, kadar kot nosilci javnih pooblastil odločajo o pravicah, dolžnostih ali pravnih interesih,
pride do kršitve 22. člena URS, to je enakega varstva pravic.
2.1.4 Izobrazba in šolanje21
Ustava v svojem 57. členu opredeljuje pravico do izobraževanja, s tem ko določa, da je
izobraževanje svobodno.22 Nadalje celo določa, da je osnovnošolsko izobraževanje obvezno in
se financira iz javnih sredstev, za nadaljnje izobraževanje pa je pomembna določba 3. odst.
citiranega člena, in sicer, da država ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo
ustrezno izobrazbo.

določil tudi ustavna določba o enakosti dostopa do delovnega mesta (3. odstavek 49. člena Ustave). Glej Sodbo Upravnega sodišča RS, opr.
št. I U 94/2009, z dne 23.01.2009.
18
Podrobneje Testen v Komentarju Ustave Republike Slovenije, dopolnitev - A, Fakulteta za državne in evropske študije, 2011, Komentar k
15. členu, str. 198 do 203: »Lahko se zgodi, da opustitev zakonske ureditve, kadar je to nujno zaradi same narave posamezne pravice, povzroči
protiustavno pravno praznino. Pobudniki v takšnih primerih pogosto izpodbijajo posamezne določbe domnevno pomanjkljive zakonske
ureditve, vendar praznine praviloma ni mogoče najti v posamezni zakonski določbi. V številnih odločitvah je US obravnavalo razmerje med
2. in 3. odst. 15. člena URS. Izreklo se je, da se z zakonom in z Ustavo RS določenih primerih prepisuje način uresničevanja ustavne pravice,
zato takšna ureditev ne predstavlja posega v pravico, ki bi jo bilo potrebno presojati na podlagi 3. odst. 15. člena. To ne pomeni, da zakonska
rezerva daje zakonodajalcu popolnoma prosto polje zakonskega urejanja. Tudi ustavno podprto predpisovanje načina uresničevanja človekove
pravice mora prestati test sorazmernosti, drugo vprašanje pa je, po kako strogih kriterijih. Eden od kriterijev je, ali gre za človekovo pravico,
ki jo je mogoče uresničevati neposredno na podlagi Ustave. Takšno pravico je mogoče omejiti le v skladu s 3. odst. 15. člena URS. Ustava
glede izvrševanja teh pravic ne določa tako imenovanega zakonskega pridržka, kar pomeni, da je posamezne tovrstne pravice mogoče omejiti
le tedaj, kadar je to potrebno zaradi varstva drugih pravic. US je večkrat opozorilo na to, da 4. odst. 15. člena predpisuje posebno človekovo
pravico. Na podlagi 3.odst. 15. člena je po ustaljeni ustavnosodni presoji mogoče omejiti ustavne pravice le, če je zakonodajalec pri
predpisovanju omejitve zasledoval ustavno dopusten cilj, pri čemer mora US najprej presoditi, ali obstaja kakšen ustavno dopusten cilj, ki bi
upravičeval poseg v človekovo pravico (v skladu s 3. odst. 15. člena), pri čemer se za namen ugotavljanja dopustnega cilja pogleda v
zakonodajno gradivo.«
19
Določba 22. člena URS.
20
Ta imajo tudi univerze v RS.
21
Določba 57. člena URS.
22
Podobno določa 1. odst. 34. člena Ustave Republike Italije (podrobneje glej Art. 34 della Costituzione della Repubblica Italiana).
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Tudi ta določba je pomembna pri obravnavi prve hipoteze, ko bi se lahko zgodilo, da univerze
ob preseženi uporabi ustavno zagotovljene avtonomije posežejo v študentovo temeljno pravico
do izobraževanja ali mu jo celo omejijo.
2.1.5 Avtonomija državnih univerz23
Avtonomijo univerz opredeljuje 58. člen URS, s tem, ko določa, da so državne univerze in
državne visoke šole avtonomne.
Navedeno načelo je tesno povezano z načelom, ki izhaja iz naslednjega, to je 59. člena URS, in
sicer, da je zagotovljena svoboda znanstvenega in umetniškega ustvarjanja.
S tem, ko 2. odst. 58. člena URS določa, da način financiranja državnih univerz in državnih
visokih šol ureja zakon, pomeni, da so državne univerze avtonomne v vseh lastnih zadevah,
oziroma, da so samostojne in neodvisne pri sprejemanju predpisov in upravljanju lastnih zadev,
nimajo pa avtonomnosti glede načina financiranja, saj le-to ureja ustanoviteljica, to je država.
Več o avtonomiji univerz je zapisano v 3. poglavju, kjer v okviru prve hipoteze ugotavljam, ali
je prekoračena avtonomija univerz pri sprejemanju in uporabi internih procesnih predpisov
glede načina uresničevanja ustavne pravice do izobraževanja.
2.2

ZAKON O VISOKEM ŠOLSTVU

Iz 1. člena ZVis je razvidno, da le-ta ureja statusna vprašanja visokošolskih zavodov, pogoje za
opravljanje visokošolske dejavnosti, opredeljuje javno službo v visokem šolstvu in ureja način
njenega financiranja. S tem zakonom se urejajo tudi statusna vprašanja knjižnic in inštitutov ter
drugih zavodov, katerih dejavnost je potrebna za uresničevanje visokošolske dejavnosti, če so
ustanovljeni v okviru univerz (v nadaljnjem besedilu: drugi zavodi - članice univerz), in
študentskih domov. 24
Iz navedenega izhaja, da je ZVis izključno materialni zakon in ne vsebuje procesnih določb.
Glede posameznih postopkov, npr. glede sprejemno-izbirnega in vpisnega postopka na podlagi
7. odst. 40. člena ZVis pooblašča ministra, pristojnega za visoko šolstvo, da določi postopke in
roke za prijavo na razpis in za izvedbo vpisa ter način objave razpisa, kar je bilo tudi uresničeno
Določba 58. člena URS.
O evolucijskih spremembah Zakona o visokem šolstvu: Jambrek Peter: Pravna ureditev visokega šolstva v Sloveniji, Pravna praksa, 2009,
št. 20, str. 6-9.
23
24
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z izdajo Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu, o čemer bo več
zapisanega v poglavju 3.4.
O ostalih postopkih v zvezi z izdelavo in sprejemom študijskih in znanstveno-raziskovalnih
programov, določanjem študijskega režima ter določanje oblik in obdobij preverjanja znanj
študentov, pa ZVis v skladu s 6. členom med drugim prepušča v avtonomno urejanje univerzam
in samostojnim visokošolskim zavodom, ustanovljenih s strani Republike Slovenije oziroma
mora slednjim biti to zagotovljeno že v skladu z ustavno določeno avtonomijo25, po kateri
delujejo.
ZVis tako v 2. in 3. odst. 66. člena določa, da se s statutom visokošolskega zavoda podrobneje
uredijo postopki in pravila26, zlasti o:
- študijskem koledarju,
- vpisnih postopkih,
- izpitnem režimu,
- napredovanju, vključno s pogoji za hitrejše napredovanje,
- dokončanju izobraževanja,
- prehodih med študijskimi programi,
- ponavljanju letnika oziroma pogojnem napredovanju,
- nadaljevanju študija po prekinitvi,
- vzporednem, interdisciplinarnem in individualnem študiju,
- priznavanju izpitov in drugih študijskih obveznostih, opravljenih na različnih visokošolskih
zavodih.
S statutom se določijo tudi:
- vrste dokumentov, ki se študentom izdajajo na podlagi evidenc iz 81. člena tega zakona,
- postopek za uveljavljanje varstva pravic študentov,
- organi, pristojni za vodenje postopkov in odločanje,
-

disciplinska odgovornost in pravice ter dolžnosti študentov v disciplinskem postopku
in
druga pravila, povezana s pravicami in dolžnostmi študentov.

V 71. členu pa ZVis določa sodno varstvo pravic, in sicer, da se zoper dokončno odločitev
pristojnega organa visokošolskega zavoda o pridobitvi oziroma izgubi statusa študenta in o
drugih zadevah v zvezi s študijem se lahko sproži upravni spor.

25
26

Več o avtonomiji slovenskih državnih univerz glej 3. poglavje.
Kar bo podrobneje razdelano v poglavju 2.5.
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Iz navedenega je razvidno, da se postopki predpisujejo in vodijo na univerzah upoštevajoč

interne akte univerz ob upoštevanju Zakona o splošnem upravnem postopku, bodisi s
smiselno, bodisi s subsidiarno rabo njegovih določil, kar bo obravnavano v poglavju 2.3.
Da pa lahko v skladu z ugotovitvijo, da ZVis kot lex specialis ne vsebuje procesnih določb
za namen vodenja postopkov na slovenskih državnih univerzah, pojasnim, v katerih zadevah in
na kak način se uporablja Zakon o splošnem upravnem postopku, pa je potrebno najprej
razjasniti, kakšen pravni status imajo univerze.
Najbolj splošni zakon (lex generalis), ki ureja statusno-pravna vprašanja javnih zavodov in
opravljanje negospodarskih javnih služb27, med katere sodi tudi javna služba v visokem šolstvu,
je Zakon o zavodih (ZZ)28. Ta določa, da se za opravljanje javnih služb ustanovijo javni zavodi
(3. člen ZZ)29. Državne univerze, katerih ustanoviteljica je država, so, kot že omenjeno, javni
zavod, kar izhaja iz 1. člena Zakona o zavodih. Na področju visokega šolstva vprašanje javne
službe ureja ZVis kot specialni zakon (lex specialis). ZVis med drugim opredeljuje javno službo
v visokem šolstvu in ureja način njenega financiranja (1. člen ZVis). V nadaljevanju je bilo s
43. členom ZVis določeno da se javna služba v visokem šolstvu določi z nacionalnim
programom visokega šolstva30, vendar je bil naveden člen 14. 4. 2011 razveljavljen z Odločbo
US 31 . Republika Slovenija za opravljanje javne službe v visokem šolstvu ustanavlja javne
visokošolske zavode oziroma druge javne zavode – članice univerze in študentske domove (9.
člen ZVis). Drugih določb v zvezi z opredelitvijo javne službe v visokem šolstvu ZVis nima.
Javna služba v visokem šolstvu sodi med t. i. negospodarske javne službe (primerjaj 1. in 9.
člen ZVis). Javna služba se ustanovi za zadovoljevanje javnih potreb (v tem primeru storitev
visokošolskega izobraževanja), ki so v javnem interesu. Z ustanovitvijo javne službe v
visokem šolstvu država med drugim uresničuje dolžnost iz tretjega odstavka 57. člena
Ustave, da ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo ustrezno izobrazbo. Z
opredelitvijo javne službe v visokem šolstvu se tako v prvi vrsti določajo pravice in obveznosti
posameznikov, ki želijo izkoristiti storitve visokošolskega izobraževanja. Z njihovega vidika

je pri izvajanju javne službe zlasti pomembno, da se jim zagotavlja pravica dostopnosti
Kot javne službe opravljajo z zakonom oziroma odlokom občine ali mesta na podlagi zakona določene dejavnosti, katerih trajno in nemoteno
opravljanje zagotavlja v javnem interesu republika, občina ali mesto (22. člen ZZ).
28
Uradni list RS, št. 12/91 s sprem. in dop. do 127/2006
29
Oziroma, da javne službe opravljajo javni zavodi ali drugi zavodi na podlagi koncesije (23. člen ZZ).
30
Nacionalni program visokega šolstva (sprejet z Resolucijo o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020 (ReNPVŠ11-20), Uradni
list RS, št. 41/2011) pa še naprej v skladu s 44. členom ZVis opredeljuje cilje visokega šolstva, določa študijska, znanstveno-raziskovalna in
umetniška področja nacionalnega pomena, opredeljuje dejavnosti, potrebne za razvoj in učinkovito delo v visokem šolstvu, določa standarde
za opravljanje visokošolske dejavnosti ter določa okvirni obseg potrebnih sredstev za izvedbo nacionalnega programa.
31
Glej Sodbo Ustavnega sodišča, RS, opr. št. U-I-156/08-16, z dne 14. 4. 2011, iz katere izhaja, da je 43. člen ZVis, ki ne opredeli javne službe
v visokem šolstvu in njeno ureditev v celoti prepušča ureditvi v NPVŠ v neskladju z 2. in 87. členom Ustave, zato ga je Ustavno sodišče
razveljavilo. To ne pomeni, da se morajo vse podrobnosti glede opredelitve javne službe urediti z zakonom, ampak da mora zakon v skladu z
načelom zakonitosti opredeliti javno službo v visokem šolstvu. Po oceni Ustavnega sodišča to pomeni, da mora zakon določiti vsaj obseg javne
službe v visokem šolstvu, temeljne pogoje za dostop posameznikov do storitev visokošolskega izobraževanja v okviru javne službe, temeljne
pogoje za izvajalce javne službe, temeljno opredelitev načina opravljanja javne službe in načina njenega financiranja.
27
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do javne storitve pod enakimi pogoji. Z opredelitvijo javne službe pa se določajo tudi pravice
in obveznosti izvajalcev, to je državnih univerz in državnih visokih šol ter visokošolskih
zavodov s koncesijo, v razmerju do uporabnikov na eni strani in do države na drugi strani. Z
vidika državnih univerz in visokih šol je tako zlasti pomembno, da je obseg javne službe, ki jo
morajo izvajati (torej njihova obveznost), jasno določen in da je s tem določena tudi obveznost
države oziroma pravica državne univerze oziroma visoke šole do ureditve financiranja te javne
službe z zakonom in predvsem do finančnih sredstev, ki naj bi ji na tej podlagi pripadala.
Opredelitev javne službe v visokem šolstvu zato pomeni tudi ureditev pravic in obveznosti
pravnih subjektov.32
2.3

ZAKON O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU

2.3.1 Splošno o posebnih upravnih postopkih
Na splošno velja, da je upravni postopek sistem procesnih pravil, po katerih ravnajo upravni in
drugi organi, kadar odločajo o upravnih stvareh, o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih
strank. Upravni postopek se kot zaokrožena celota (sistem, skupek) postopkovnih pravil
oziroma kot skupek posameznih postopkovnih pravil na nekem področju upravnopravnega
urejanja predpiše le z zakonom. Osnova za tak pristop je podana že v ustavnih določbah, in
sicer v 2. odst. 15. člena Ustave RS, po kateri je z zakonom mogoče predpisati način
uresničevanja človekovih pravic in svoboščin, v 87. členu Ustave RS, v skladu s katero lahko
pravice in obveznosti državljanov in drugih oseb državni zbor določa samo z zakonom,
predvsem pa v določbi 4. odst. 153. člena Ustave RS, iz katere izhaja, da morajo posamični
akti in dejanja državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev pooblastil
temeljiti na zakonu ali zakonitem predpisu. Na osnovi izrecnega zakonskega pooblastila
(tako imenovane izvršilne klavzule), zapisanega v posameznem zakonu, lahko podzakonski
predpisi in splošni akti le natančneje določijo način dela, tehniko dela, organizacijske ukrepe in
razčlenjujejo posamezne zakonske določbe, v nobenem primeru pa ne smejo omejevati
(spreminjati, izključevati) procesnih pravic, določenih v ZUP.33
Postopkovni sistem je torej celovit, podroben sistem, ki ureja vse procesne situacije, v grobem
pa ga določata:
-

32

33

področni zakon in

Glej Sodbo Ustavnega sodišča, RS, opr. št. U-I-156/08-16, z dne 14. 4. 2011, str. 8 in 9.

O tem podrobneje Grafenauer Božo, Breznik Janez, Upravno pravo: procesni del: upravni postopek in upravni spor, GV Založba, Ljubljana,

2009, str. 106.
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-

podrejeno Zakon o splošnem upravnem postopku – ZUP34.

Splošna pravila upravnega postopka na vseh upravnih področjih v vseh upravnih stvareh ureja
ZUP. Nekatera upravna področja pa so tako specifična, da splošna pravila ZUP ne ustrezajo ali
ne zadostujejo, takrat lahko poseben zakon35 uredi posamezno postopkovno vprašanje ali več
posebnih pravil upravnega postopka drugače ali na novo glede na ZUP. ZUP se v takih primerih
uporablja podrejeno (subsidiarno) oziroma dopolnilno.36
V skladu s 1. odst. 3. členom ZUP so posamezna vprašanja upravnega postopka lahko za
določeno upravno področje v posebnem zakonu drugače urejena, kot so urejena v tem zakonu,
če je za postopanje na takem upravnem področju to potrebno. Na podlagi 2. odst. 3. člena ZUP
se na upravnih področjih, za katera je z zakonom predpisan poseben upravni postopek, postopa
po določbah posebnega zakona. Po določbah tega zakona pa se postopa v vseh vprašanjih, ki
niso urejena s posebnim zakonom. V skladu s 3. odst. 3. člena ZUP pa se ta zakon uporablja
tudi v primeru, ko izvajalci javnih služb odločajo o pravicah in pravicah ali obveznostih
uporabnikov njihovih storitev.37
2.3.2 Posebnosti vodenja upravnih postopkov pri nosilcih javnih pooblastil
Odločanje o pravicah, pravnih koristih in obveznostih strank v upravnem postopku, torej
izdajanje konkretnih upravnih aktov v posamičnih zadevah, je najpogostejša oblika javnega
pooblastila38, poleg izdaje splošnih aktov in opravljanja materialnih dejanj. Kdaj gre za javno
pooblastilo, izhaja iz posameznega področnega zakona definicija upravne zadeve.
ZUP ureja delovanje nosilcev javnih pooblastil 39 na več mestih, kjer eksplicitno poudari
podrejenost njihovega postopanja temu zakonu, seveda pa zanje veljajo tudi vse druge določbe
ZUP, razen če poseben zakon ne določa drugače. Nosilec javnega pooblastila odloča kot organ
javne oblasti, torej prisilno in v načelu neodvisno od volje teh oseb, njihovi posamični akti pa
imajo pravno naravo posamičnih aktov državnih organov. Posebno vprašanje je, ali sodi v
Glej tudi Breznik, Štucin, Marflak: Zakon o splošnem upravnem postopku s komentarjem, Ljubljana, GV Založba, 2008, Komentar k 3. členu,
str. 48.
35
Npr. Zakon o davčnem postopku (Ur.l. RS, št. 13/11 – UPB, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14
in 91/15).
36
O tem podrobneje Jerovšek Tone in Kovač Polonca, Posebni upravni postopki, Fakulteta za upravo, Ljubljana, 2008, str. 22.
37
Tako tudi iz Sodbe Upravnega sodišča RS, opr. št. I U 1225/2012, z dne 17.08.2012 izhaja, da je v „drugih javnopravnih stvareh“ uporaba
ZUP subsidiarna in smiselna, kar pomeni, da se pravila splošnega upravnega postopka v takšnih stvareh uporabljajo le, če odločanje ni urejeno
s posebnim postopkom in če je uporaba posameznih določb oziroma procesnih institutov splošnega upravnega postopka pri določeni vrsti
javnopravnih stvari sploh mogoča in smotrna. V obravnavanem primeru je tak posebni postopek predpisan v Statutu UL, izdanem na podlagi
66. člena ZVis, v katerem je določeno, da se s statutom Univerze podrobneje uredijo postopki in pravila v zvezi s pravicami in dolžnostmi
študentov, med drugim tudi postopek za uveljavljanje varstva pravic študentov.
38
O tem podrobneje Grafenauer in Breznik, že navedeno delo, 2009, str. 48.
39
Več o tem Grafenauer in Breznik, že navedeno delo, 2009, str. 129 do 132.
34
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pojem upravne zadeve odločanje o pravicah in obveznostih uporabnikov storitev izvajalcev
javnih služb.40 To, vsaj formalno razlikovanje, je razvidno že iz ZUP, saj tretji odstavek 3. člena
posebej določa, da se zakon:«…uporablja tudi v primeru, ko izvajalci javnih služb odločajo o
pravicah ali obveznostih uporabnikov njihovih storitev«. Odločanja o pravicah in obveznostih
uporabnikov javnih služb torej zakon ni uvrstil neposredno med javna pooblastila v okviru 1.
člena ZUP, domnevno zato, ker samo izvajanje javne službe ne predstavlja upravne funkcije.
Seveda pa se lahko oboje, torej javna služba41 in odločanje v upravnem postopku, prepleta, ko
so izvajalci javne službe hkrati odločevalci o posamičnih pravicah in obveznostih. Odločanje v
posamičnih upravnih zadevah je v vsakem primeru tipična upravna naloga, zato jo je šteti za
predmet javnega pooblastila ne glede na to, ali je odločanje sestavni del javne službe ali ne. To
je pomembno, ker s tem poudarimo rabo ZUP za izvajalce javnih služb v razmerju do strank v
celoti (razen, če poseben zakon ne določa drugače), ne pa le t.i. smiselno rabo ZUP, kolikor in
če je mogoče. ZUP se uporablja tudi v drugih javnopravnih, torej »neupravnih« zadevah,
a tedaj po 4. členu le smiselno42. Po 4. členu ZUP43 naj bi torej ravnali tudi nosilci javnih
pooblastil, ko gre za »neupravno« odločanje (torej javne zadeve izven javnih pooblastil
kot upravnih zadev, saj ta zapadejo pod 1. in 3. člen ZUP). Sem sodi npr. pravica do vpisa
ali pristopa k izpitu in posledična obveza univerze in drugih izobraževalnih institucij, da
ravnajo po ZUP (ravnanje z nepopolno vlogo, obrazložitev odločitve ipd.). Nosilci javnih
pooblastil morajo pri odločanju v posamičnih stvareh torej postopati po ZUP. ZUP že v drugem
odstavku 1. člena določa, da se javno pooblastilo 44 za postopanje in odločanje v upravnih
stvareh podeli z zakonom, v izvirnih lokalnih pristojnostih pa z odlokom občinskega sveta. V
prvem odstavku 1. člena pa določa, da morajo po tem zakonu postopati upravni in drugi državni
organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, kadar v upravnih stvareh,
neposredno uporabljajoč predpise, odločajo o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih
posameznikov, pravnih oseb in drugih strank.45

Podobno dilemo opisuje Gantar Damjan, Odločanje izvajalcev javnih služb o pravicah in obveznostih uporabnikov njihovih storitev smiselna ali subsidiarna uporaba ZUP?, Pravna praksa, 2009, št. 22, str. 13-15.
41
Na podlagi 1. odst. 61. člena Statuta UM Univerza in njene članice sprejemajo in izvajajo predvsem študijske programe iz nacionalnega
programa visokega šolstva, ki jih izvajajo kot javno službo.
42
Tako tudi Androjna Vilko in Kerševan Erik, Upravno procesno pravo: upravni postopek in upravni spor 2006, str. 73: »Tako morajo tisti
izvajalci javnih služb in drugih javnih nalog, ki niso organi v smislu 1. in 5. člena ZUP, smiselno uporabiti pravila upravnega postopka vselej
tedaj, kadar odločajo o javnih pravicah, interesih posameznikov, ne pa tudi v primerih, ki so pravno neregulirani in prepuščeni njihovi strokovni
presoji.«
43
Glej tudi Breznik, Štucin, Marflak: Zakon o splošnem upravnem postopku s komentarjem, Ljubljana, GV Založba, 2008, Komentar k 4.
členu, str. 54.
44
Iz 3. odst. 11. člena Statuta UM izhaja, da Univerza izvaja javna pooblastila.
45
Podrobneje Jerovšek in Kovač: že omenjeno delo, 2008, str. 30 in 31.
40
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2.3.3 Smiselna raba ZUP v visokem šolstvu
Da se ZUP v postopkih v zvezi z uveljavljanjem pravic in dolžnosti študentov uporablja
smiselno46, je moč sklepati iz Zakona o visokem šolstvu, ko v 71. členu ZVis zakonodajalec
določil, da je zoper dokončno odločitev pristojnega organa visokošolskega zavoda o pridobitvi
oziroma izgubi statusa študenta in o drugih zadevah v zvezi s študijem možno sprožiti upravni
spor.
Posledično iz mnogih internih aktih slovenskih univerz izhaja smiselna uporaba Zakona o
splošnem upravnem postopku. Tako npr. iz 2. odst. 307. člena Statuta UM, 4. odst. 47. člena
Statuta UP in 8. člena Poslovnika o delu Komisije Senata Univerze v Ljubljani za pritožbe
študentov izhaja, da se v pritožbenem postopku študentov smiselno uporabljajo pravila Zakona
o splošnem upravnem postopku47, določba 178.a člena Statuta UL pa diplomantu v postopku
odvzema znanstvenega ali strokovnega naslova podeljuje pravico pri pooblaščeni osebi
vpogledati v vse dokumente zadeve, biti seznanjen s stanjem zadeve, predlagati dokaze v svojo
korist in izvrševati vse druge pravice, ki jih ima kot stranka v postopku ob smiselni uporabi
zakona, ki ureja splošni upravni postopek, kolikor ni s tem statutom postopek urejen drugače.
Tudi Upravno sodišče RS pred obravnavo konkretnih primerov, ki se nanašajo na pridobitev
statusa oziroma o izgubi statusa študenta, zlasti, ko gre za odločitev o drugih zadevah v zvezi
s študijem najprej ugotavlja, ali mora tožena stranka v tovrstnih postopkih ravnati (tudi) po
postopkovnih določilih ZUP in če, v kolikšni meri oziroma kako je treba smiselno uporabiti
določbe ZUP v konkretnem primeru. Pravna zahtevnost vprašanja (ne)uporabe oziroma
smiselne uporabe določil ZUP v tovrstnih postopkih je posledica dejstva, da je po določbi 1.
odstavka 58. člena Ustave RS državna univerza avtonomna.48 Vendar pa kljub citirani ustavni
določbi, iz ZVis izhaja, da zakonodajalec v zakonu ni uredil samo načina financiranja
visokošolske dejavnosti, ampak je uredil tudi statusna vprašanja visokošolskih zavodov, pogoje
za opravljanje visokošolske dejavnosti in je opredelil tudi javno službo v visokem šolstvu (1.
člen ZVis). Za primere, ko študent uveljavlja sodno varstvo, je torej pomembno, da je ZVis
uredil tudi pravice in dolžnosti študentov (66. člen) in prenehanje ter podaljšanje statusa
študenta (70. člen), glede pravnega varstva pa ZVis po eni strani določa, da se s Statutom določi
postopek za uveljavljanje varstva pravic študentov (66. člen ZVis), kar kaže na to, da je
zakonodajalec to področje hotel prepustiti avtonomnemu urejanju s strani univerz, a je po drugi
strani v 71. členu ZVis zakonodajalec določil, da je zoper dokončno odločitev pristojnega
Enako meni Bauman-Gašperin Jožica, Upravni postopek: Uporaba ZUP v postopkih pred organi vzgojno-izobraževalnih zavodov, Pravna
praksa, 2000, št. 32, str. 9-11 in Upravni postopek: Uporaba ZUP v vzgojno-izobraževalnih zavodih, Pravna praksa, 2001, št. 13-14, str. 1819. Glej tudi Kovač Polona, O rabi ZUP v šolstvu, Pravna praksa, 2008, št. 42, str. 12-13.
47
Podobno določa za disciplinski postopek 2. člen Pravilnika o disciplinski odgovornosti študentov UP.
48
Več o avtonomiji univerz v 3. poglavju.
46
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organa visokošolskega zavoda o pridobitvi oziroma izgubi statusa študenta in o drugih zadevah
v zvezi s študijem možno sprožiti upravni spor. Pri odločanju v konkretnih zadevah je tako
bistveno vprašanje, ali izpodbijana odločitev pomeni odločitev o drugi zadevi v zvezi s
študijem, kajti zoper takšne odločitve je možno po 71. členu ZVis sprožiti upravni spor. Gre za
upravni spor, ki je urejen v določilu drugega stavka 1. odstavka 2. člena Zakona o upravnem
sporu49. Na podlagi citirane določbe je namreč možno sprožiti upravni spor tudi zoper akt, ki
sicer ni upravni akt v smislu 2. odstavka 2. člena ZUS-1, če tako določa poseben zakon. Torej,
ko sodišče ugotovi, da gre za odločitev o zadevi v zvezi s študijem, ima zoper takšno odločitev
tožnik (študent) sodno varstvo v upravnem sporu (71. člen ZVis).50
2.3.4 Posamezni relevantni procesni instituti
Za namen ugotavljanja ključnih problemov, s katerimi se srečujemo na univerzah in njenih
članicah pri reševanju vlog (prošenj, pritožb, zahtev študentov in kandidatov v prijavnosprejemnem postopku), bom posebej obravnavala v 5. poglavju posamezne procesne institute
oz. procesna dejanja in sicer vložitev vloge 51 , nepopolna ali nerazumljiva vloga 52 , umik
vloge 53 in sprememba zahtevka 54 ter roki (za vložitev pritožbe) 55 . Ti bi upoštevajoč
specifičnost visokošolskih postopkov, po moji oceni, morala biti urejeni drugače kot so urejeni
v ZUP, ampak z zakonom.56
2.3.5 Izključitev pravil ZUP iz področnega predpisa
Na tem mestu se postavlja vprašanje, v kolikšnem obsegu je mogoče izključiti določbe ZUP iz
področnega predpisa ter ali je mogoče v področnem predpisu določiti nov poseben postopek v
celoti ali zgolj le posamezna postopkovna vprašanja in pri tem subsidiarno upoštevati določbe
ZUP.
Pravila upravnega postopka, ki jih vsebuje ZUP, so po svoji naravi splošna ne glede na to, kateri
materialni predpis se uporablja pri odločanju, in ne glede na to, kateri organ odloča v upravni
zadevi. Zaradi dejstva, da so upravna področja mnogovrstna, in ker so upravna oziroma pravna
razmerja lahko tako zelo različna in posebna, zanje ni mogoče povsod vpeljati istega načina
dela oziroma poslovanja. Postopek mora biti prilagojen naravi upravnega področja in
Uradni list RS, št. 105/06, 107/09 – odl. US, 62/10, 98/11 – odl. US in 109/12.
Glej Sodba Upravnega sodišča RS, opr. št. III U 58/2010, z dne 18.11.2010.
51
63. člen ZUP.
52
66. člen ZUP.
53
134. člen ZUP.
54
133. člen ZUP.
55
235. člen ZUP.
56
Tako glede umika vloge tudi Kovač Polonca, Remic Matjaž, Sever Tina, Upravno-procesne dileme o rabi ZUP : 113 vprašanj iz prakse z
odgovori, Uradni list Republike Slovenije, Uradni list RS, Ljubljana, 2010, str. 124 in 125.
49
50
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posebnostim pravnih razmerij na tem področju, ter tudi namenu upravnega delovanja. Hkrati
pa mora olajšati uporabo in izvršitev materialnega predpisa. Zato so tudi dovoljena odstopanja
od pravil splošnega upravnega postopka. V upravnih zadevah lahko le področni zakon
nadredi ZUP, kot to določa 3. člen ZUP. Za določeno upravno področje so potrebna le delna
odstopanja od pravil splošnega upravnega postopka, ki jih zahtevajo ustavne garancije
zakonitosti, enakosti pred zakonom, enakega varstva pravic in nasploh pravne države. Zlasti
zaradi enakega varstva pravic po 22. členu Ustave RS je mogoča drugačna ureditev kot po ZUP
(na primer drugače se določijo sestavine vloge, roki so skrajšani ali podaljšani) v
upravnopravnih razmerjih le z zakonom, če gre za posamezno postopkovno vprašanje in če to
opravičuje specifičnost tega področja. V vseh drugih vprašanjih, ki jih na posameznih upravnih
področjih posebni upravni postopki ne urejajo, se uporabljajo pravila splošnega upravnega
postopka. Podrejeno se nadalje na vsebinsko različnih področjih zaradi zagotovitve enakega
varstva pravic po 22. členu Ustave RS na vseh upravnih področjih uporabljajo določila ZUP.
Pravila ZUP veljajo kot edina in izključna pravila za postopek pri odločanju v konkretnih
upravnih zadevah na vseh upravnih področjih, za katera ni predpisan drugačen – poseben
postopek. Na področjih, za katera so z zakoni predpisani posebni upravni postopki, se
uporabljajo določbe teh zakonov, določbe ZUP pa le v vprašanjih, ki niso urejena s takimi
posebnimi postopki.57
Devet temeljnih načel po ZUP pri tem predstavlja minimalne procesne standarde, ki
morajo biti zagotovljeni stranki v vsakem postopku. So edini del zakona, ki ni predmet
subsidiarnosti. Torej niti področni zakon ne bi smel poseči v temeljna načela tako, da bi jih v
celoti izključil ali bistveno omejil. Temeljna načela so že po vrstnem redu urejena in
opredeljena tako, da kažejo minimum pravic strank ter dolžno ravnanje organa pri vodenju
postopka in odločanju. Temeljna načela ZUP namreč v več delih niso le zakonska načela,
ampak operacionalizirajo ustavne norme in tudi mednarodno uveljavljene pravne standarde, na
primer po Evropski konvenciji o človekovih pravicah. To velja predvsem za načelo zakonitosti
(120. in 153. člen Ustave RS in 6. člen ZUP), katerega temelj je načelo materialne resnice, saj
pravilna aplikacija splošne norme ni mogoča, če nista razčiščeni dejansko stanje, posredno pa
tudi varstvo pravic strank (14. in 22. člen Ustave RS in 7. člen ZUP). Zlasti načelo zaslišanja
stranke (9. in 146. člen ZUP) ima svoj temelj v 1. členu Ustave RS, ki piše o demokratični
državi. Pravica do zaslišanja je tudi ustavna pravica, ki izhaja iz 22. člena o enakem varstvu
pravic.58

57
58

Več o tem glej Androjna in Kerševan, že navedeno delo, 2006, str. 30-36.
Jerovšek Tone in Kovač Polonca, Upravni postopek in upravni spor, Fakulteta za upravo, Ljubljana, 2010, str. 25.
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2.4

POLOŽAJ PRAVILNIKA O RAZPISU ZA VPIS IN IZVEDBI VPISA V
VISOKEM ŠOLSTVU V HIERARHIJI PRAVNIH AKTOV

V tem poglavju se bom opredelila do položaja Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v
visokem šolstvu v hierarhiji pravnih aktov, saj želim izpostaviti problematičnost urejanja
pravic in dolžnosti študentov s pomočjo podzakonskih predpisov.

Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu kot podzakonski akt zaradi
posebnosti na področju visokega šolstva upravičeno posamezne procesne institute oziroma
posamezna procesna dejanja ureja drugače kot je to urejeno v Zakonu o splošnem upravnem
postopku (predpisuje drugačen način vložitve vloge, spremembe zahtevka in umika vloge,
določa drugačne roke za pritožbo ter zaradi posebnosti glede vložitve vloge tudi drugačen način
postopanja z nepopolno vlogo – prijavo za vpis). Sicer Zakon o visokem šolstvu v 40. členu
pooblašča ministra, pristojnega za visoko šolstvo, da določi: »postopke in roke ter način objave
razpisa za vpis v študijske programe« a to je po mojem mnenju nedosleden in neustrezen način
urejanja tovrstnih pravic in dolžnosti. Poleg tega, da se ta vprašanja v trenutni ureditvi urejajo
z podzakonskimi predpisi je problematično tudi dejstvo, da o tako občutljivih pravicah odloča
organ na čelu z osebo, ki opravlja politično funkcijo, kar posledično lahko prinaša nestabilnost,
netrajnost ureditve in povečuje možnost, da se o teh zadevah odloča po političnih in ne
strokovnih kriterijih.
Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu na podlagi 1. člena ureja postopke
in roke za prijavo na razpis za vpis59 in za izvedbo vpisa v visokem šolstvu v študijske programe
na prvi, drugi in tretji stopnji na javnih visokošolskih zavodih in koncesioniranih visokošolskih
zavodih za koncesionirane študijske programe, ne glede na način izvajanja študija. Določbe
prvega, drugega in tretjega odstavka 7. člena, prvega odstavka 8. člena, 13. člena, 49. člena,
prvega odstavka 50. člena, 51. člena, 56. člena, prvega odstavka 57. člena in 58. člena tega
pravilnika se uporabljajo tudi za zasebne visokošolske zavode.
Pri podrobni analizi določil ZUP, opravljene v prejšnjem podpoglavju, sem prišla do ključne
ugotovitve, da se najpomembnejši instituti prijavno-sprejemnega ter vpisnega postopka ne bi
smeli urejati s pravilnikom, ampak s hierarhično višjim pravnim aktom, saj gre pri vpisu v
študijske programe na vse stopnje študija posameznih univerz za uresničevanje ustavno
zagotovljene pravice do izobraževanja, kar pomeni, da gre za zakonodajno materijo, ki bi jo
morali urediti, bodisi z novelo obstoječega zakona ali kot bom predlagala v zaključnih poglavjih
v posebnem procesnem zakonu, ki bi urejal razmerja v okviru slovenskih univerz.
Univerza na podlagi 77. člena Statuta UM javno objavi razpis za vpis v začetni letnik dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov
z javno veljavnostjo, ki jih izvajajo njene članice.
59
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2.5

INTERNI AKTI SLOVENSKIH DRŽAVNIH UNIVERZ

Kot je že omenjeno v poglavju 2.2. Zakon o visokem šolstvu dokaj na splošno ureja položaj
univerz, saj prepušča univerzam, da si veliko področij avtonomno in podrobneje uredijo v
svojih internih aktih, to je statutih in temu podrejenih aktih. Eno od teh zelo pomembnih
področij so pravice in dolžnosti študentov. V tem poglavju bom naštela le glavne pravice (in
možnosti v okviru teh pravic) ter dolžnosti, še posebej tiste, ki so pomembne za nadaljnjo
analizo upravičenosti urejanja z avtonomnimi internimi akti univerz.
Za namen magistrske naloge bom izpostavila le interne akte posameznih univerz, ki urejajo
postopke v zvezi z uveljavljanjem pravic in dolžnosti študentov. Podrobnejšo primerjavo med
ureditvami posameznih relevantnih procesnih institutov oz. procesnih dejanj med internimi akti
slovenskih univerz pa bom opravila v poglavju 5.2., kjer bom obravnavala pravne probleme pri
odločanju na podlagi obstoječih procesnih aktov na slovenskih univerzah.
2.5.1 Interni akti Univerze v Mariboru
Univerza v Mariboru podrobneje ureja pravice in dolžnosti študentov v svojem statutu,
postopke v zvezi z njihovim uveljavljanjem pa v številnih podrejenih aktih.
Statut Univerze v Mariboru60 ureja pravice in dolžnosti študentov v poglavju VI, natančneje
v 2. točki Pravice in dolžnosti študentov (od 215. do 220. člen).
Glavne pravice in dolžnosti so izpeljane iz 66. člena Zakona o visokem šolstvu in podrobneje
urejene v 215. členu Statuta UM.61
Statut UM-UPB11, Ur. list RS, št. 44/2015 in 92/2015.
215. člen Statuta UM: »Študenti imajo pravico do vpisa in izobraževanja pod enakimi, z zakonom, tem Statutom in študijskimi programi
določenimi pogoji.
Pri tem imajo pravico oziroma dolžnost, da:
1. obiskujejo predavanja, vaje, seminarje in sodelujejo v drugih oblikah izobraževalnega, raziskovalnega oziroma umetniškega dela,
2. se ob rednem napredovanju izobražujejo in dokončajo študij pod pogoji, ki so veljali ob vpisu,
3. se lahko izobražujejo hkrati po več študijskih programih, po interdisciplinarnih ali po individualnih študijskih programih,
4. redno opravljajo izpite, kolokvije ter druge študijske obveznosti, predvidene s študijskim programom, in da izdelajo diplomsko delo,
5. prisostvujejo izpitom in drugim oblikam preverjanja znanja,
6. ponavljajo izpite pod pogoji in na način, kot je določeno v splošnih aktih univerze,
7. lahko enkrat v času študija ponavljajo letnik ali spremenijo študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem
programu ali smeri,
8. lahko napredujejo in dokončajo študij v krajšem času, kot je predvideno s študijskim programom,
9. uporabljajo knjižnice, informacijske sisteme, literaturo in druge študijske pripomočke, v zvezi s svojim izobraževanjem izpolnijo študentsko
anketo,
10. so obveščeni o vseh vprašanjih, ki se nanašajo na študijski proces,
11. sodelujejo v kulturnih, športnih in drugih obštudijskih dejavnostih,
12. sodelujejo pri razreševanju materialnih vprašanj študentov,
13. so deležni določenih materialnih ugodnosti (kot npr. regresirana prehrana, bivanje v študentskih domovih),
60
61
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Posamezne pravice in možnosti v okviru teh pravic pa so posebej urejene pri posameznih
poglavjih in členih, naštetih v nadaljevanju:
-

Prijava za vpis in izbirni postopek (od 80. do 82. člen).

-

Vpis v višji letnik ter možnost izjemnega vpisa v višji letnik (od 85. do 87. člen).

-

Vpis v začetni letnik dodiplomskega študija (83. in 84. člen) in podiplomskega
študija (124. in 125. člen).

Napredovanje, izjemno napredovanje in hitrejše napredovanje (od 111. do 112.a
člen).
Prehod med študijskimi programi (od 113. do 117. člen).
Prehod med univerzami (118. in 119. člen).
Ponavljanje letnika (120. in 121. člen).62

Podaljšanje statusa študenta (212. člen).

Varstvo pravic študentov je opredeljeno v 221. členu Statuta UM, ki določa, da se lahko
študent, ki meni, da so bile kršene njegove pravice, v roku 8 dni od dneva, ko mu je bila vročena
odločba, oziroma od dneva, ko je izvedel za kršitev, pisno pritoži. Če ni s predpisom ali s tem
statutom določen drug pritožbeni organ, odloča o pritožbi Univerzitetna komisija za pritožbe
študentov. Odločitev pritožbenega organa je dokončna. Zoper dokončno odločitev pristojnega
organa o pridobitvi oziroma izgubi statusa študenta in o drugih zadevah v zvezi s študijem se
lahko sproži upravni spor.
Disciplinske postopke zoper študente Statut UM ureja v poglavjih 4. Disciplinska
odgovornost študentov (od 222. do 230. člena), 5. Skrajšani postopek pri izreku sankcij (230. a
do 230. c člena) in 6. Redni postopek pri izreku sankcij (231 do 243. člena).
Najpomembnejši akti, ki podrobneje urejajo postopke pri uveljavljanju pravic, možnosti v
okviru teh pravic ter dolžnosti so:

14. koristijo pravice iz zdravstvenega varstva in druge ugodnosti, v skladu s posebnimi predpisi,
15. varujejo ugled univerze in njenih članic ter ugled učiteljev in študentov,
16. se ravnajo po določilih tega Statuta in drugih splošnih aktih univerze ter sklepih organov univerze, fakultet oziroma visokih strokovnih šol,
17. razvijajo dobre medsebojne odnose in odnose z učitelji,
18. varujejo premoženje in sredstva univerze, fakultet oziroma visokih strokovnih šol,
19. poravnavajo materialno škodo, ki so jo povzročili namenoma ali iz velike malomarnosti,
20. sodelujejo pri upravljanju univerze, fakultete oziroma visoke strokovne šole v skladu z zakonom in tem Statutom,
21. uveljavljajo svoje pravice v postopku in na način, kot je določeno v tem Statutu,
22. kot predstavniki študentov odgovorno izpolnjujejo svoje obveznosti v organih univerze, fakultete oziroma visoke strokovne šole,
23. opravljajo še druge pravice in dolžnosti, ki jih določajo zakoni, ta Statut ali drugi splošni akti, ali jim jih na njihovi podlagi nalagajo sklepi
pristojnih organov univerze, fakultete oziroma visoke strokovne šole.
62
120. člen Statuta UM: »Študent, ki ni opravil vseh obveznosti za napredovanje v višji letnik v istem študijskem programu, lahko enkrat v
visokošolskem izobraževanju ponavlja letnik.«
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-

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru, št. A4/2009-41
AG63,
Merila za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov skladno s 85., 121. ter 212.
členom Statuta UM64,

Pravilnik o priznavanju znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v študijski
program65,

Pravilnik o študentih s posebnim statusom na Univerzi v Mariboru št. A5/2010-41 AG66,
Pravilnik o študijskem procesu študentov invalidov Univerze v Mariboru67,

Pravilnik o domskem redu stanovalcev Študentskih domov Univerze v Mariboru
(uradno prečiščeno besedilo-UPB-1)68,

Navodilo o postopku ugotavljanja plagiatorstva št. N 8/2013-526 NP s spremembami in
dopolnitvami.

Navodila za opravljanje obveznosti in izpitov pri predmetih iz akreditiranih študijskih
programov za druge udeležence N 3/2011 - 41 AG.

2.5.2 Interni akti Univerze v Ljubljani
Univerza v Ljubljani, podobno kot Univerza v Mariboru, podrobneje ureja pravice in dolžnosti
študentov v svojem statutu, postopke v zvezi z njihovim uveljavljanjem pa v podrejenih aktih.
Statut Univerze v Ljubljani69 ureja pravice in dolžnosti študentov v poglavju IX. Študentje, v
2. točki Pravice in dolžnosti študentov (od 241. do 244. člen).
Pravice in dolžnosti študentov Statut UL sicer ne našteva na enem mestu, kot Statut UM, ampak
v 241. členu določa, da ima študent pravice in dolžnosti, ki izhajajo iz zakona in iz tega statuta.
Posamezne pravice in možnosti v okviru teh pravic pa so posebej urejene pri posameznih
poglavjih in členih, naštetih v nadaljevanju:
-

Prijava za vpis in izbirni postopek (122. do 124. člen),

Obvestila UM št. XXVII-6-2009 s spremembami in dopolnitvami do XXXII-5-2014. Ta pravilnik je sprejet na podlagi 110. člena Statuta
UM, ki določa, da se oblike, potek, preverjanje in ocenjevanje znanja ter druga vprašanja v zvezi s študijem in izpitnim redom ter vprašanja
glede izpisa iz univerze podrobneje urejajo s splošnim aktom, ki ga sprejme Senat univerze po predhodnem soglasju študentskega sveta
univerze.
64
Obvestila št. XXVII-3-2009.
65
Obvestila UM, št. XXVI-3-2008.
66
Obvestila XXVIII-7-2010.
67
Obvestila UM št. XXVI-3-2008.
68
Obvestila UM št. XXV-6-2007.
69
Ur.l. RS, št. 8/2005, 118/2005, 72/2006 (76/2006 popr.), 59/2007 (82/2007 popr.), 81/2007, 5/2008, 42/2008, 62/2008, 14/2009, 38/2009,
48/2009, 55/2009, 3/2010, 47/2010, 18/2011, 26/2011, 26/2012, 38/2012, 50/2012, 56/2012, 106/2012, 35/2013, 83/2013, 22/2014,
35/2014,57/2014,16/2015 ).
63

22

Blanka Fras, Subsidiarna in smiselna uporaba ZUP v postopkih pri uveljavljanju pravic in dolžnosti študentov pri nas in ureditev v izbranih evropskih državah

-

Vpis v začetni letnik dodiplomskega študija (125. člen) in podiplomskega študija
(126. člen),
Vpis v višji letnik ter možnost izjemnega vpisa v višji letnik (151. in 153. člen),
Napredovanje, izjemno napredovanje in hitrejše napredovanje (154. člen),
Prehod med študijskimi programi (od 181. do 187. člen),
Prehod med univerzami (188. in 189. člen),
Ponavljanje letnika (152. člen),

Podaljšanje statusa študenta (239. člen).

Varstvo pravic študentov izhaja iz 281. člena Statuta UL, ki določa, da ima študent univerze
pravico do pritožbe zoper odločbe, ki jih organi univerze ali članic sprejmejo o njegovih
pravicah, obveznostih in odgovornostih. Če ni s tem statutom drugače določeno, lahko vloži
študent pritožbo iz prvega odstavka tega člena v osmih dneh od dneva, ko mu je bila odločba
vročena.
Disciplinske postopke zoper študente Statut UL z 250. členom prepušča urejanju s
pravilnikom, ki ga sprejme senat univerze po predhodnem mnenju študentskega sveta univerze.
Najpomembnejši splošni akti, ki podrobneje urejajo postopke pri uveljavljanju pravic, možnosti
v okviru teh pravic ter dolžnosti so:
-

Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov UL,

-

Pravilnik o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in
spretnosti,

-

Pravilnik o študentih s posebnimi potrebami,

Poslovnik o delu Komisije Senata Univerze v Ljubljani.

2.5.3 Interni akti Univerze na Primorskem
Tudi Univerza na Primorskem, podobno kot Univerza v Mariboru, podrobneje ureja pravice in
dolžnosti študentov v svojem statutu, postopke v zvezi z njihovim uveljavljanjem pa podrobneje
v svojih podrejenih aktih.
Statut Univerze na Primorskem70 ureja pravice in dolžnosti študentov v poglavju VI. Študenti,
v 2. točki Pravice in dolžnosti študentov (od 167. do 182. člen).

Uradni list RS, št. 73/2003, 100/2003, 50/2005, 53/2006, 83/2006, 21/2007, 106/2008, 124/2008, 21/2011, 96/2011, 57/2012, 29/2014,
32/2015, 51/2015.
70
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Pravice in dolžnosti študentov, enako kot Statut UL, tudi Statut UP ne našteva na enem mestu,
ampak v 174. členu določa, da ima študent pravice in dolžnosti, ki izhajajo iz zakona in iz tega
statuta.
Posamezne pravice in možnosti v okviru teh pravic pa so posebej urejene pri posameznih
poglavjih in členih, naštetih v nadaljevanju:
-

Vpis v začetni letnik dodiplomskega študija in podiplomskega študija (109. do
111.b člen)
Vpis v višji letnik ter možnost izjemnega vpisa v višji letnik (118.a člen),

Napredovanje, izjemno napredovanje in hitrejše napredovanje ( od 118. in 118.b
člen)
Prehod med študijskimi programi (113. člen),
Ponavljanje letnika (118.c člen),

Podaljšanje statusa študenta (171. člen).

Varstvo pravic študentov ureja Statut UP v 179. členu, in sicer ima študent univerze pravico
do ugovora zoper sklepe, ki jih organi univerze ali članic sprejmejo o njegovih pravicah,
obveznostih in odgovornostih. Če ni s tem statutom določeno drugače, lahko študent vloži
ugovor iz prvega odstavka tega člena v 15 dneh od dneva, ko mu je bil sklep vročen. Če ni s
tem statutom določeno drugače, o ugovoru študenta iz prejšnjega odstavka odloča komisija za
študentske zadeve univerze.
Disciplinske postopke zoper študente Statut UP s 182. členom prepušča urejanju s
pravilnikom, ki ga sprejme senat univerze po predhodnem mnenju študentskega sveta univerze.
Najpomembnejši splošni akti, ki podrobneje urejajo postopke pri uveljavljanju pravic, možnosti
v okviru teh pravic ter dolžnosti so:
-

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja UP,

-

Pravilnik o odvzemu strokovnega naslova na Univerzi na Primorskem,

-

Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov UP,
Pravilnik o študentih s posebnimi potrebami,

Navodila za izvajanje prijavno-sprejemnega in pritožbenega postopka kandidatov ob
vpisu v študijske programe Univerze na Primorskem.
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3

AVTONOMIJA SLOVENSKIH DRŽAVNIH UNIVERZ GLEDE SPREJEMANJA
IN UPORABE PREDPISOV V POSTOPKIH PRI UREJANJU PRAVIC IN
DOLŽNOSTI ŠTUDENTOV

V tem poglavju bom pojasnila ustavno načelo avtonomije slovenskih državnih univerz. Poseben
poudarek bom namenila vprašanju, kje so meje avtonomije, zlasti kar se tiče avtonomije
slovenskih državnih univerz na področju oblikovanja in uporabe predpisov, ki urejajo
postopke, ki se nanašajo na uveljavljanje pravic in postopke, ki potekajo zaradi kršitev
dolžnosti študentov (vpisni postopki, pritožbeni postopki, disciplinski postopki zoper študente,
postopki izpisa iz univerze v primeru zadnjega možnega opravljanja izpita).

Čeprav Ustava Republike Slovenije slovenskim državnim univerzam priznava avtonomijo in jo
na splošno opredeljuje, se težava pojavi, ko ustavno načelo avtonomije univerz pride v kolizijo
s katerokoli drugo ustavno zagotovljeno pravico posameznika, npr. pravico do dela, za katerega
potrebuje določeno stopnjo izobrazbe, pravico do izobraževanja pod enakimi pogoji71 ipd.
Izpostavila bom področja, ki narekujejo nujnost avtonomnega urejanja in navedla primere
posebnih pravic in dolžnosti, kjer je na podlagi Zakona o visokem šolstvu dovoljeno avtonomno
urejanje s strani univerz. Še podrobneje pa bom v naslednjih poglavjih izpostavila tista
področja, za katere ocenjujem, da je vprašljivo, da se določene pravice in dolžnosti urejajo z
avtonomnimi akti univerz, saj bi lahko prišlo do prekoračitve ali zlorabe ustavno
zagotovljenega statusa avtonomije univerz.
3.1

PRAVNI TEMELJI ZA AVTONOMNO UREJANJE

Pravni temelj, ki slovenskim državnim univerzah prepušča avtonomno delovanje, najdemo v
Ustavi Republike Slovenije, in sicer, ko v določbi 58. člena določa, da so državne univerze in
državne visoke šole avtonomne.
Določilo 2. odstavka 58. člena Ustave RS pa predpisuje, da način financiranja državne univerze
ureja zakon. Iz jezikovne, logične in sistematične razlage tega ustavnega določila, in
upoštevajoč tudi dosedanjo sodno prakso Upravnega sodišča RS72, izhaja splošna pravna
interpretacija, po kateri je državna univerza avtonomna institucija na vseh področjih,
razen na dveh. Državna univerza ni avtonomna v ravnanjih na tistem področju oziroma v
tistih primerih, ko ravnanje državne univerze pomeni kolizijo s katero drugo ustavno
Enako izhaja iz 26. člena Splošne deklaracije človekovih pravic: »Višje šolanje mora biti na osnovi doseženih uspehov vsem enako
dostopno.«
72
Primerjaj na primer Sodbo Upravnega sodišča RS, opr. št. I U 94/2009, z dne 23.01.2009.
71
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določbo na isti ravni ustavnopravnega varstva, kajti ravnanje državne univerze ne more biti
neodvisno od ustavnih določb. In drugič, državna univerza ni avtonomna glede financiranja,
ker naj bi po določilu 2. odstavka 58. člena Ustave RS to področje urejal zakon.73
Zlasti prvi primer je pomemben za potrjevanje prve hipoteze, kjer zatrjujem, da prihaja
do prekoračitve avtonomije univerz pri sprejemanju internih aktov, ki se nanašajo na
pravice in dolžnosti študentov, ki se nanašajo na ustavno pravico do izobraževanja.
Ustavno sodišče RS sicer pritrjuje, da »avtonomnost univerze pomeni, da univerza sama odloča
o lastnih zadevah, vendar pa je takšna splošna ugotovitev premalo določna, da bi lahko služila
kot kriterij pri presoji, o katerih vprašanjih naj univerza odloča sama. Navedena opredelitev
vsebine pojma avtonomnost je presplošna vsaj iz dveh razlogov, saj mora univerza kot pravna
oseba najprej sploh nastati. Nastanek in nadaljnji obstoj državne univerze kot pravne osebe
mora zagotoviti država: takšna njena obveznost izhaja iz tretjega odstavka 57. člena Ustave, iz
58. člena Ustave, ki govori o državnih univerzah, in iz 59. člena Ustave, na podlagi tako
imenovanega organizacijsko-pravnega institucionalnega jamstva države. Pravna oseba pa brez
vnaprejšnje ureditve določenih temeljnih statusno-pravnih vprašanj ne more nastati in tudi ne
delovati. In drugič, univerza je, enako kot vsak družbeni podsistem, tako močno povezana z
drugimi družbenimi podsistemi, da skoraj ni vprašanj, ki bi se tikala izključno univerze, na
drugi strani pa so številna vprašanja, ki na prvi pogled sodijo v področje drugih podsistemov,
pa lahko pomembno posegajo tudi v položaj univerz. Popolnoma avtonomen družbeni
podsistem je notranje protisloven pojem: če je popolnoma avtonomen, ni več družben in tudi
ne podsistem. Avtonomnost torej ne pomeni le pravno zagotovljene možnosti, da univerza
sprejema svoj statut in druge akte, ampak državo zavezuje, da razmeji polje popolnoma
avtonomnega od polja javnega ter pri normiranju visokega šolstva določi temeljne statusnopravne, kadrovske, upravljavske in finančne okvire delovanja državnih univerz, uredi temeljna
razmerja med subjekti znotraj univerze in položaj javnosti v upravljanju univerze in v nadzoru
nad njenim delovanjem. Tudi na področju tako omejene oziroma opredeljene avtonomnosti pa

Glej Sodbo Upravnega sodišča RS, opr. št. III U 58/2010, z dne 18.11.2010. Primerjaj Sodbo Ustavnega sodišča, RS, opr. št. U-I-156/08-16,
z dne 14. 4. 2011: »Glede na navedeno je treba drugi odstavek 58. člena Ustave, kot sestavni del 58. člena Ustave, ki ureja avtonomnost
univerze in drugih visokih šol, presojati upoštevajoč vsebino in namen prvega odstavka te določbe. Pravica do avtonomije pomeni pravico do
odločanja v lastnih zadevah, to je v tistih, ki sodijo v univerzitetno področje in zadevajo univerzo oziroma visoko šolo. Ne glede na to, da prvi
odstavek 58. člena Ustave ne določa, da mora zakonodajalec z zakonom predpisati način uresničevanja te ustavne pravice, pa iz ustavno sodne
presoje izhaja, da državne univerze in državne visoke šole pravice do avtonomije ne morejo izvrševati neposredno na podlagi Ustave. Ta
ustavna določba državo namreč zavezuje, da razmeji področje popolnoma avtonomnega od področja javnega ter visoko šolstvo uredi tako, da
določi temeljne statusno pravne, kadrovske, upravljavske in finančne okvire delovanja državnih univerz oziroma visokih šol ter uredi temeljna
razmerja med subjekti znotraj univerze ter položaj javnosti v upravljanju univerze in nadzoru nad njenim delovanjem. Pri tem pa država ne
sme omejiti avtonomnosti državne univerze oziroma visoke šole v njeni znanstveno-pedagoški komponenti. Ta med drugim zajema določanje
meril in postopka za izvolitev v nazive, študijskega režima ter obdobij preverjanja znanja študentov«
73
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mora univerza ravnati v skladu z vsemi ustavnimi določbami. Avtonomija torej ne odvezuje
državnih univerz od zvestobe ustavi.«74

Nadalje izhaja iz 6. člena Zakona o visokem šolstvu, da je univerza avtonomni, znanstvenoraziskovalni, umetniški in izobraževalni visokošolski zavod s posebnim položajem. Univerze
in samostojni visokošolski zavodi, ki jih ustanovi Republika Slovenija, delujejo po načelih
avtonomije75, ki jim zagotavlja predvsem:
-

svobodo raziskovanja, umetniškega ustvarjanja in posredovanja znanja,

-

sprejemanje meril za izvolitev v naziv visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in
visokošolskih sodelavcev,

-

samostojno urejanje notranje organizacije in delovanja s statutom v skladu z zakonom,

volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih
sodelavcev,

izbiro visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev za
zasedbo delovnih mest,
izdelavo in sprejem študijskih in znanstveno-raziskovalnih programov, določanje
študijskega režima ter določanje oblik in obdobij preverjanja znanj študentov,

podeljevanje strokovnih in znanstvenih naslovov v skladu z zakonom ter podeljevanje
častnega doktorata in naziva zaslužni profesor,
volitve, imenovanja in odpoklic organov v skladu s statuti in drugimi akti,
odločanje o oblikah sodelovanja z drugimi organizacijami,

upravljanje s premoženjem v skladu z namenom, za katerega je bilo pridobljeno.

V resnici pa univerze nimajo popolne avtonomnosti, kot izhaja iz 6. člena ZVis glede urejanja
notranje organiziranosti, saj ZVis v nadaljnjih določbah natančno določa notranjo
organiziranost univerze.76

Sodba Ustavnega sodišča, RS, opr. št. U-I-34/94, z dne 22. 1. 1998, pri čemer je potrebno omeniti Odklonilno ločeno mnenje sodnika dr.
Udeta, ki se mu pridružujeta sodnica dr. Geč-Korošec in sodnik dr. Jerovšek in Odklonilno ločeno mnenje sodnika dr. Zupančiča, ki se mu
pridružuje sodnik dr. Tone Jerovšek.
75
Konkretne določbe so povzete v Statutu Univerze v Mariboru, ki v 1. odst. 1. člena opredeljuje, da je Univerza v Mariboru avtonomna,
znanstvenoraziskovalna in najvišja izobraževalna ustanova s posebnim položajem, ki s svojo dejavnostjo na določenih znanstvenih oziroma
strokovnih področjih zagotavlja nadaljnji razvoj znanosti in strok in s posredovanjem znanja na teh področjih omogoča pridobitev javno
veljavne visoko-strokovne, univerzitetne in podiplomske izobrazbe. V 1. odst. 2. člena Statuta UM pa je določeno, da Univerza v Mariboru
deluje po načelih avtonomije, ki ji zagotavljajo svobodo raziskovanja, posredovanja znanja in umetniškega ustvarjanja, samostojno urejanje
organizacije in delovanja, izdelavo in sprejem študijskih in znanstvenoraziskovalnih programov, določanje študijskega režima, volitve in izbiro
visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev in druga upravičenja skladno z zakonom.
76
Podrobneje o tem Prašnikar Astrid in Tomaževič Nina, Vpliv pravne ureditve organiziranosti univerz na njihovo avtonomnost. Primerjalna
analiza pravne ureditve univerz v Sloveniji in izbranih evropskih državah, Annales, Series Historia et Sociologia, 25, 2015, str. 403 in 404.
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3.2

POPOLNA ALI OMEJENA AVTONOMIJA

V tem poglavju želim odgovoriti na vprašanje, ali so državne univerze popolnoma ali omejeno
avtonomne glede oblikovanja in uporabe internih pravnih pravil.
Kot že omenjeno v prejšnjem poglavju državne univerze kljub ustavni določbi o avtonomiji
univerz niso popolnoma avtonomne glede oblikovanja in uporabe internih pravil77. Koliko je
univerza avtonomna je odvisno od tega, v kolikšni meri lahko sama univerza uredi svojo
organiziranost in delovanje, kar pa se vidi po tem, v kakšnem obsegu država že z zakonom uredi
ali ne uredi posameznih področij, ki so pomembna za delovanje univerz. V Republiki Sloveniji
ZVis vsebuje precej natančna določila glede organiziranosti in delovanja državnih univerz, zato
so statuti Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem in Univerze v Ljubljani, v katerih so
povzete zakonske določbe, v določenih poglavjih podobni78, kar ugotavljam tudi v poglavju
2.5.
Posebnosti, ki narekujejo nujnost avtonomnega urejanja postopkov znotraj posamezne univerze
vsekakor izhajajo iz organizacije79 posamezne univerze, njenega razvojnega procesa oziroma
povedano drugače, kdaj in kako podrobno so prenesene zakonske določbe v avtonomne akte
univerz. In po drugi strani, kako široko so razumeli avtonomijo univerz pri oblikovanju lastnih
predpisov snovalci teh aktov na posameznih univerzah. Kot poseben dejavnik pa bi izpostavila
tudi stališče oz. pogled odločevalcev na posamezni univerzi, na to, kako posebni in drugačni so
postopki na njihovi univerzi, da jih je potrebno na poseben in na lasten način urediti.
Na določenih področjih je mogoče univerzam prepustiti lastno urejanje, na nekaterih pa seveda
ne. 80 Zlasti je to pomembno v postopkih, v katerih se odloča o pravicah in pravnih koristih
oseb, ki se izobražujejo, to je pravica do vpisa 81 v študijski program ter o posegih v že
pridobljene pravice in pravne koristi, kot sta to izpis iz študijskega programa, ko fakultete
študente izpišejo po uradni dolžnosti v primeru zadnjega možnega opravljanja izpita ter v
primeru izključitve iz univerze kot obliko sankcije v disciplinskem postopku zoper študenta,
morale glede procesnih institutov, kjer je drugačna ureditev možna le s posebnim zakonom,
O avtonomiji podrobneje tudi: Igličar Albin, Avtonomija univerze v luči slovenske in evropske ustave ter bolonjske deklaracije, Revus revija za evropsko ustavnost, 2005, št. 5., str. 91.
78
Več o tem Prašnikar in Tomaževič, že navedeno delo, str. 404.
79
Na primer UL je izrazito decentralizirana, UM pa ima določena področja zelo centralizirana, kar se vidi tudi iz dejstva, da za razliko od UL
njene fakultete oziroma članice niso pravne osebe in tudi v dejstvu, da ima UM večje število skupnih služb in organov, ki odločajo npr. o
pravicah in dolžnostih študentov.
80
Kovač Polonca, Avtonomnost oblasti kot odgovornost - določanje in odločanje v habilitacijskih postopkih na univerzi, Pravna praksa, 2011,
št. 9, str. 22: »Legitimno in primerno je, da bi univerze specialno uredile svoje postopke, vendar ne arbitrarno in v nasprotju z minimalnimi
kavtelami poštenega postopka. Tudi univerze morajo v javnopravnih razmerjih spoštovati temeljna načela in pravila ZUP zaradi omejitve
potencialne zlorabe oblasti.«
81
Pravico do vpisa ureja 75. člen Statuta UM, ki določa, da se pravica do visokošolskega izobraževanja in status študenta pridobi z vpisom na
univerzo, in sicer pod pogoji, ki jih opredeljujeta 76. in 76. a člen.
77

28

Blanka Fras, Subsidiarna in smiselna uporaba ZUP v postopkih pri uveljavljanju pravic in dolžnosti študentov pri nas in ureditev v izbranih evropskih državah

upoštevati zakonske določbe pravil splošnega upravnega postopka, in ne določbe podzakonskih
aktov ali celo internih pravnih aktov, sprejetih s strani posamezne univerze.
Pomembnost vprašanja glede avtonomije univerz v Sloveniji se je izpostavila zlasti v razpravi
v akademskih in študentskih skupnostih slovenskih javnih univerz o Delovnem osnutku Zakona
o univerzi82, katerega težnja je v prvi vrsti bila, da bi se zaradi posebnosti, ki veljajo le za
univerzo, zanjo določil, da ima poseben (»sui generis«) pravni status, ki ni niti javni (državni)
zavod, niti ustanova, ampak avtonomna javna ustanova, kar pomeni, da se za univerzo ne bi
uporabljal ZZ83. Zakon o univerzi imajo tudi nekatere druge države v Evropi84, ampak pri nas
do danes še ni bil sprejet.
Ponovno pa se je vprašanje glede avtonomije univerz odprlo pri pripravi predloga novega ZVis1, ki pa je glede na njegovo obsežnost imel namen še bolj podrobno urediti delovanje in
organiziranost univerz, kar pa pomeni, da bi prišlo do posega v avtonomijo univerz na teh
področjih.85 Tudi novi Zakon o visokem šolstvu še ni bil sprejet. 86
3.3

POSEBNI PRIMERI, KJER JE DOVOLJENO AVTONOMNO UREJANJE

Ključno vprašanje odločevalcev je, ali gre pri uveljavljanju posamezne pravice in dolžnosti
študenta sploh za upravno zadevo. Pojem upravne zadeve je pomembno vprašanje, saj, če ne
gre za upravno ali vsaj javnopravno zadevo, ni temelja za rabo ZUP in v tem primeru lahko
univerza določeno področje avtonomno uredi. »Vendar gre v praksi zelo pogosto za podcenjeno
ali celo zavestno spregledano dilemo. Tako kaže sodna praksa na primer v postopkih odločanja,
pravnih koristih in obveznostih študentov ali kandidatov v habilitacijskih zadevah na univerzah,
ko univerzitetni organi razumejo ustavno določbo 58. člena o avtonomiji kot izključitev rabe
ZUP, čeprav gre pri odločanju za oblastno presojo pravnega interesa posameznika, zato gre za
javnopravno razmerje.87

Delovni osnutek Zakona o univerzi je kot delovno gradivo za razpravo dne 18.11.2008 v akademskih in študentskih skupnostih slovenskih
javnih univerz pripravila Delovna skupina Rektorske konference RS za pripravo Zakona o univerzi.
83
Več o tem glej Delovni osnutek Zakona o univerzi, 2008, str. 12
(http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjEss6e7KXMAhWsAMAKHVOJBbAQFggaMAA
&url=http%3A%2F%2Fwww.um.si%2Funiverza%2FDUPM%2FDocuments%2FDelovni%2520osnutek%2520zakona%2520o%2520univer
zi.PDF&usg=AFQjCNHMkRXbujHPYJ1KfjbQD8B7YxAkTQ&bvm=bv.119745492,d.bGg)
84
Kot na primer v Avstriji: Bundesgesetz über die Organisation der Universitäten und ihre Studien (Universitätsgesetz 2002 – UG; StF:
BGBl. I Nr. 120/2002, NR: GP XXI RV 1134 AB 1224 S. 111. BR: 6697 AB 6717 S. 690.)
85
Tako tudi Prašnikar in Tomaževič, že navedeno delo, 2015, str. 410
86
Več o konceptu novega ZVis Rejc Žiga: Kakovost, odličnost, raznovrstnost in dostopnost slovenskega visokega šolstva, Pravna praksa,
2015, št. 10, str. 13-15.
87
Kovač Polonca, Rakar Iztok, Remic Matjaž, Upravno-procesne dileme o rabi ZUP. Del 2, 120 vprašanj iz prakse z odgovori in sodno prakso
ter z uvodno študijo, Uradni list Republike Slovenije, Uradni list, Ljubljana, 2012, str. 63.
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Posebni primeri, kjer je, seveda ob upoštevanju temeljnih načel ZUP, dopustno avtonomno
urejanje postopkov na univerzah je urejanje postopkov, ki se vodijo na prvi stopnji (na fakulteti
pri komisiji, pristojni za študijske zadeve) in na drugi stopnji (pri komisiji, pristojni za reševanje
pritožb študentov) v zvezi z izjemnim napredovanjem v višji letnik, izjemnim ponavljanjem
istega letnika, podaljšanjem statusa študenta in ostalih zadevah v zvezi s študijem. Da je
temu tako, je potrebno najprej ugotoviti, da v konkretnem primeru ne gre za upravno zadevo.
ZUP v 2. členu namreč določa, da je upravna zadeva odločanje o pravici, obveznosti ali pravni
koristi fizične ali pravne osebe oziroma druge stranke na področju upravnega prava. Šteje se,
da gre za upravno zadevo, če je s predpisom določeno, da organ v neki stvari vodi upravni
postopek88, odloča v upravnem postopku ali izda upravno odločbo oziroma, če to zaradi varstva
javnega interesa izhaja iz narave stvari. Vidimo torej, da v primeru odločanja o izjemnem
napredovanju v višji letnik, izjemnem ponavljanju istega letnika ter podaljšanju statusa študenta
ne gre za upravno zadevo iz razloga, ker izjemno napredovanje v višji letnik, izjemno
ponavljanje istega letnika in podaljšanje statusa študenta ni pravica ali pravna korist
študenta89. Pravice študentov, ki izhajajo iz Zakona o visokem šolstvu so namreč npr. redni
vpis, to je vpis v višji letnik oz. ponavljanje istega letnika z opravljenimi vsemi, z akreditiranim
študijskim programom, predpisanimi obveznostmi za napredovanje v višji letnik oz.
ponavljanje istega letnika. Pri izjemnem vpisu v višji letnik90, izjemnem ponavljanju istega
letnika in podaljšanju statusa študenta pa pomeni, da študent ne izpolnjuje vseh pogojev za
redno napredovanje oz. ponavljanje istega letnika ali pa želi podaljšati status študenta iz nekih
opravičljivih razlogov, kot to izhaja iz Meril za presojo prošenj študentov ter upravičenih
razlogov skladno s 85., 121. ter 212. členom Statuta UM 91 ali npr. Meril za reševanje
študentskih prošenj za študente prve in druge stopnje, ki jih je sprejel Senat Filozofske fakultete
Univerze v Ljubljani92.
V konkretnih posebnih primerih gre torej za javnopravno stvar, kot jo določa 4.člen ZUP, s
tem, ko določa, da se upravni postopek smiselno uporablja tudi v drugih javnopravnih stvareh,
ki nimajo značaja upravne zadeve po 2. členu tega zakona, kolikor ta področja niso urejena s
posebnim postopkom. Torej, kolikor ta področja niso urejena s posebnim postopkom, se ZUP
uporablja smiselno, kar pa pomeni, da se za posamezna procesna dejanja uporabljajo procesna
določila, s katerimi je ta področja uredila posamezna univerza.

Ne gre pa za upravno stvar npr., kadar gre za postopek ocenjevanja. Iz Sodbe Vrhovnega sodišča RS, opr. št. I Up 28/2009, z dne 28.01.2009
izhaja, da se v postopku ocenjevanja teme doktorske disertacije ni odločalo o kakšni pravici ali koristi, ki bi jo zakon varoval tožniku, saj
ocena ni pravica ali pravna korist osebe, ki se izobražuje. Glej tudi Sodbo Upravnega sodišča RS, opr. št. II U 100/2012, z dne 20.06.2012 in
Sodbo Upravnega sodišča RS, opr. št. I U 940/2012, z dne 03.07.2013.
89
Gre za možnosti v okviru pravic, ki izvirajo iz pravice do izobraževanja.
90
Glej Sodbo Upravnega sodišča RS, opr. št. IV U 294/2013, z dne 04.02.2014.
91
Obvestila št. XXVII-3-2009.
92
http://www.ff.uni-lj.si/1/Oddelki-in-studij/Dodiplomski-studij/Pravilniki-in-merila/Merila-za-resevanje-studentskih-prosenj.aspx.
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V navedenih postopkih se pojavlja t.i. »upravičena«93 neenakost med študenti različnih univerz
in celo fakultet, a je ta neenakost upravičena le v obsegu, kot ga določa področni zakon. Podlago
najdemo v Zakonu o visokem šolstvu, ki v 2. in 3. odst. 66. člena določa, da se s statutom
visokošolskega zavoda med drugim podrobneje uredijo postopki in pravila, o:
- vpisnih postopkih,
- izpitnem režimu,
- napredovanju, vključno s pogoji za hitrejše napredovanje,
- dokončanju izobraževanja,
- prehodih med študijskimi programi,
- ponavljanju letnika oziroma pogojnem napredovanju,
- nadaljevanju študija po prekinitvi,
- vzporednem, interdisciplinarnem in individualnem študiju,
- priznavanju izpitov in drugih študijskih obveznostih, opravljenih na različnih visokošolskih
zavodih.
S statutom se določijo tudi:
- vrste dokumentov, ki se študentom izdajajo na podlagi evidenc iz 81. člena tega zakona,
- postopek za uveljavljanje varstva pravic študentov,
- organi, pristojni za vodenje postopkov in odločanje,
-

disciplinska odgovornost in pravice ter dolžnosti študentov v disciplinskem postopku
in
druga pravila, povezana s pravicami in dolžnostmi študentov.

Pravice študentov so opredeljene v 1. odst. 66. člena Zakona o visokem šolstvu, in sicer imajo
študenti pravico do vpisa in izobraževanja pod enakimi, z zakonom, statutom in študijskim
programom določenimi pogoji. Pri tem:
- se ob rednem napredovanju izobražujejo in dokončajo študij pod pogoji, ki so veljali ob
vpisu,
- lahko enkrat v času študija ponavljajo letnik ali spremenijo študijski program ali smer
zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu,
- se lahko izobražujejo po več študijskih programih (vzporedno izobraževanje), po
interdisciplinarnih ali po individualnih študijskih programih, ki jih izvaja eden ali več
visokošolskih zavodov,
- lahko napredujejo in dokončajo študij v krajšem času, kot je predvideno s študijskim
programom.
S Statuti univerz so praviloma urejeni drugače kot v ZUP-u le posamični procesni instituti ali
pa so urejeni poleg teh, ki so urejeni v ZUP-u. Težava pa se pojavi, ko so postopkovne
93

Za kar po moji oceni obstaja razumen razlog.
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določbe, ki jih sprejmejo univerze, pomanjkljive ali pa spreminjajo temeljne institute (kar
posledično pomeni nespoštovanje temeljnih načel upravnega postopka) ki jih po mojem
mnenju z internimi akti ni dopustno urediti drugače, kot so določeni v zakonu, ki ureja
splošni upravni postopek.
Torej v primerih, ko se o določeni pravici in dolžnosti odloča na podlagi avtonomnih aktov
univerz, obstaja nevarnost, da bi prišlo do prekoračitve ali zlorabe ustavno zagotovljenega
statusa avtonomije univerz, kar smo argumentirali že v predhodnih poglavjih, v kolikšnem
obsegu ali če sploh, pa bom preverila skozi prvo hipotezo v nadaljevanju.
3.4

PREVERJANJE 1. HIPOTEZE

Kot zaključek 3. poglavja bom preverila prvo hipotezo, in sicer, da je prekoračena avtonomija
univerz pri sprejemanju in uporabi internih procesnih predpisov glede načina uresničevanja
ustavne pravice do izobraževanja, in posledično lahko, zaradi različnega urejanja in uporabe
predpisov s strani različnih slovenskih univerz, pride do kršitve 14. člena ustave – enakost pred
zakonom ter 22. člena ustave – enako varstvo pravic.
V skladu s 14. členom Ustave RS so v Sloveniji vsakomur zagotovljene enake človekove
pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso spol, jezik, vero, politično ali drugo
prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli
drugo osebno okoliščino. Vsi so pred zakonom enaki. Vsakomur je na podlagi 22. člena
Ustave RS zagotovljeno tudi enako varstvo njegovih pravic v postopku pred sodiščem in
pred drugimi državnimi organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, ki
odločajo o njegovih pravicah, dolžnostih ali pravnih interesih.
Sicer zagovarjam stališče, da mora imeti univerza splošno in široko avtonomijo pri svojem
delovanju in notranji organiziranosti, ampak je iz vidika enotnega ustavno zagotovljenega
varstva (enakost pred zakonom – 14. člen Ustave RS in enako varstvo pravic – 22. člen Ustave
RS) neustrezno, da se na slovenskih univerzah določeni postopki urejajo na različen način
(zlasti postopki in roki, v katerih študenti uveljavljajo pravico do izobraževanja oziroma, kadar
gre za poseg v že pridobljene ustavno in zakonsko zagotovljene pravice in pravne koristi, kot
je izpis iz študijskega programa ali izključitev iz univerze). Dopuščam pa možnost, da se v
nekaterih javno-pravnih zadevah (ko ne gre za odločanje o pravicah, obveznosti in pravnih
koristih v skladu z 2. členom Zakona o splošnem upravnem postopku) postopki urejajo drugače,
a te izjeme morajo biti dobro utemeljene, obrazložene, da ne bo prihajalo do škodljivih posledic
zaradi takšnega razlikovanja, ter morajo imeti podlago v zakonu. Zakon o visokem šolstvu je
sicer uredil tudi pravice in dolžnosti študentov (66. člen) in prenehanje ter podaljšanje statusa
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študenta (70. člen), ampak glede pravnega varstva ZVis po eni strani določa, da se s Statutom
določi postopek za uveljavljanje varstva pravic študentov (66. člen ZVis), kar kaže na to,
da je zakonodajalec to področje hotel prepustiti avtonomnemu urejanju s strani univerz, a je po
drugi strani v 71. členu ZVis zakonodajalec določil, da je zoper dokončno odločitev
pristojnega organa visokošolskega zavoda o pridobitvi oziroma izgubi statusa študenta in
o drugih zadevah v zvezi s študijem možno sprožiti upravni spor.94

Upoštevajoč sodno prakso95 je avtonomija univerze omejena, ko ravnanje državne univerze
pomeni kolizijo s katero drugo ustavno določbo na isti ravni ustavnopravnega varstva, kajti
ravnanje državne univerze ne more biti neodvisno od ustavnih določb. Konkretno od ustavne
pravice do izobrazbe, ki sicer sama zase še ne daje neposredno izvršljive pravice, ampak določa,
da država ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo ustrezno izobrazbo, kar je
programska norma s t.i. pozitivnim statusom. Vendar pa gre v zadevah vpisa v visokošolski
strokovni program za vprašanje dostopa do izobraževanja. To pa pomeni, da ima vpis na študij
ne samo programsko, ampak tudi iztožljivo ustavno-pravno podlago in sicer v določilu 2.
odstavka 14. člena Ustave, da so vsi pred zakonom enaki96.
Iz zgoraj navedenega torej izhaja, da sta pravica do enakosti pred zakonom, ki izhaja iz 14.
člena Ustave RS ter pravica do enakega procesnega pravnega varstva, ki izhaja iz 22. člena
Ustave RS človekovi pravici, zato ne moreta biti omejeni zaradi avtonomije univerz, kadar gre
za odločanje o študentovi temeljni pravici, to je pravici do vpisa in kadar gre za poseg v že
pridobljeno pravico (npr. z izpisom iz študijskega programa in z izključitvijo iz univerze kot
najhujšo obliko sankcije v disciplinskih postopkih ugotavljanja disciplinske odgovornosti
študenta). Univerze pa lahko upoštevajoč podlago v ZVis avtonomno oblikujejo procesna
pravila in jih uporabljajo v postopkih, kadar odločajo o drugih javno-pravnih zadevah, torej,
kadar se Zakon o upravnem postopku uporablja le smiselno.
Upoštevati je potrebno, da kadar imajo univerze upoštevajoč 58. člen Ustave RS popolno
avtonomijo pri oblikovanju, sprejemanju in uporabi svojih predpisov v postopkih, ko se ne
odloča neposredno o pravicah študentov, ampak o tako imenovanih »kvazi pravicah« 97
študentov imajo univerze pri tem tudi široko polje lastne presoje. Da pa znotraj tega sistema
enako obravnava študente ob enakem dejanskem stanju ob predložitvi zahtevanih listin /
Primerjaj na primer Sodbo Upravnega sodišča RS, opr. št. III U 58/2010, z dne 18.11.2010.
Iz Sodbe Upravnega sodišča RS, opr. št. III U 58/2010, z dne 18.11.2010 tako izhaja splošna pravna interpretacija, po kateri državna univerza
ni avtonomna institucija glede financiranja, in ko ravnanje državne univerze pomeni kolizijo s katero drugo ustavno določbo na isti ravni
ustavnopravnega varstva.
96
Glej Sodbo Upravnega sodišča RS, opr. št. U 233/2003, z dne 08.09.2004.
97
Te možnosti per se niso pravice študentov, vendar po prepričanju študentov gre za zakonsko zagotovljene pravice, ki izhajajo iz določb ZVis
in statutov posameznih univerz, kot na primer: pogojni vpis v višji letnik brez opravljenih študijskih obveznosti, podaljšanje statusa iz
opravičenih razlogov, ponavljanje letnika brez pogojev za redno napredovanje, vendar v teh primerih ne gre pravice, ampak le za možnosti
znotraj pravic.
94
95
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dokazil, npr. Univerza v Mariboru le-te podrobneje opredeljuje v Merilih za presojo prošenj
študentov ter upravičenih razlogov skladno s 85., 121. ter 212. členom Statuta UM. Pogosto si
stranke (v konkretnem primeru študenti) razlagajo, da bi morali biti enako obravnavani kot
ostali študenti, ker menijo, da načelo enakosti pomeni enako zakonsko obravnavanje vseh, ne
glede na različnost posameznih upoštevanih dejstev in okoliščin v konkretnih primerih98. Iz
Komentarja 14. člena Ustave RS (Šturm, 2011, str. 172) izhaja, da »enako obravnavanje
enakih položajev ter različno obravnavanje različnih položajev, predstavljajo izhodišča
za oceno, da izpodbijana ureditev ni v neskladju z Ustavo«.
Na podlagi navedenega izhaja, da lahko prvo hipotezo le delno potrdim. Kadar univerza

odloča o vpisu na študijski program oz. izpisu študenta iz študijskega programa, gre za
način uresničevanja ustavne pravice do izobraževanja, ki je močnejša pravica kot ustavno
zagotovljena avtonomija univerze, zato v tem primeru ureditev postopkov ne bi smela biti
prepuščena avtonomiji posameznih univerz. Glede postopka vpisa sicer avtonomija
univerz ni prekoračena, saj je vpisni postopek urejen na nacionalni ravni in torej enotno
za vse kandidate za vpis na študijske programe, je pa vprašanje, če je urejen s primernim
pravnim aktov. Glede tega želim predvsem opozoriti, da je mogoče predpisati način in
uresničevanje temeljnih človekovih pravic (pravica do izobrazbe) le z ustavo in zakonom, ne
pa kot sedaj, s podzakonskimi predpisi ali celo z avtonomnimi akti univerze. A to je že predmet
druge hipoteze.
Avtonomija univerz pa ni prekoračena pri sprejemanju in uporabi internih procesnih
predpisov, kadar gre v okviru pravice do izobraževanja o odločanju o drugih javno-pravnih
zadevah (izjemni vpis v višji letnik brez opravljenih pogojev za ponavljanje, podaljšanje statusa
študenta ob upoštevanju upravičenih razlogov, ponavljanje letnika brez opravljenih pogojev za
ponavljanje ter ostalih zadevah v zvezi s študijem), kljub temu, da pride do različnega urejanja
in uporabe predpisov s strani različnih slovenskih univerz, ker v tem primeru ne gre za
kršitev 14. člena ustave – enakost pred zakonom ter 22. člena ustave – enako varstvo pravic,
saj v konkretnem primeru ne gre za pravico oz. ustavno ali zakonsko zavarovano pravno korist,
ampak za pravice, za katere ureditev postopka ZVis prepušča avtonomnemu urejanju univerz.
Zato v tem delu prvo hipotezo ovržem.
Kot ugotavljam sta torej najbolj sporna postopek izpisa iz študijskega programa v primeru
neuspešnega zadnjega možnega opravljanja izpita ter izključitev iz univerze kot obliko
Enako število opravljenih izpitov na primer ne pomeni, da sta zato dva primera enaka, saj je nekdo lahko opravil vse pogojne izpite, drugemu
pa manjka kak izpit, ki je pogoj za napredovanje v višji letnik, namesto tega pa je opravil izpit, ki ni pogoj za napredovanje v višji letnik. Prav
tako je nemogoče obravnavati dva primera enako, če oba študenta prošnji za pogojni vpis v višji letnik predložita zdravniško potrdilo, ampak
se v vsakem posameznem primeru presoja, ali iz zdravniškega potrdila izhaja trajanje bolezni, ki mora trajati najmanj tri mesece v času
predavanj ali en mesec v času izpitnih rokov, da bi se štelo ob upoštevanju ostalih okoliščin (število opravljenih izpitov) za opravičen razlog
za izjemno napredovanje.
98
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sankcije v disciplinskem postopku zoper študenta, ki bi po mojem mnenju morala biti urejena
z zakonsko določbo, veljavno za vse univerze oziroma za vse študente enako. Določitev
pogojev v zvezi z izpisom, samo vodenje disciplinskega postopka, vrste kršitev, ugotavljanje
disciplinske odgovornosti študentov, vrste sankcij pri disciplinskih postopkih zoper študente pa
bi še naprej ob upoštevanju temeljnih načel in glavnih institutov Zakona o splošnem upravnem
postopku ob njegovi smiselni rabi bili prepuščeni avtonomnemu urejanju posameznih univerz.
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4

MEDNARODNO-PRAVNA PRIMERJAVA UPORABE PREDPISOV V
POSTOPKIH PRI UVELJAVLJANJU PRAVIC IN DOLŽNOSTI ŠTUDENTOV V
IZBRANIH EVROPSKIH DRŽAVAH

4.1

UVOD

Da bom lahko izdelala mednarodno primerjavo glede uporabe predpisov v vpisnih postopkih
na slovenskih univerzah v Republiki Sloveniji ter primerjala postopke v zvezi z uveljavljanjem
pravic študentov in dolžnosti, bom za ta namen izbrala primerljive univerze v Nemčiji in Italiji,
in pri njihovi ureditvi preverila, ali so vpisni in pritožbeni postopki urejeni na državni ravni –
če so, na podlagi katerega zakona (zakon, ki ureja splošni upravni postopek ali zakon, ki ureja
visoko šolstvo ali morebiti s kakšnih podzakonskim aktom, tako kot je to v Republiki Sloveniji),
ter ali imajo primerljive univerze interne procesne predpise, po katerih vodijo postopke vpisa.
Najprej pa je potrebno ugotoviti, ali gre pri odločanju o pravicah in dolžnostih študentov za
upravne postopke in v kolikšni meri so univerze v Nemčiji in Italiji avtonomne na tem področju.
4.2

SUBSIDIARNOST RABE ZUP V EVROPSKI UNIJI

Večina evropskih držav, med njimi tudi Slovenija, ima podobno urejeno razmerje med
zakonom, ki ureja splošni upravni postopek ter področnim zakonom, ki je običajno materialni.
Evropske države poznajo dva tipa ureditve glede upravnih postopkov:
-

krovni procesni zakon o splošnem upravnem postopku, ki velja subsidiarno glede na
področno zakonodajo; ločimo splošni upravni postopek in posebne upravne postopke
(poleg Slovenije imajo na tak način urejeno področje tudi v Italiji99 in Nemčiji100),

-

upravne postopke določajo le materialne in postopkovne določbe področne zakonodaje
po posameznih upravnih področjih; skupnega zakona o splošnem upravnem postopku
ni, tako imajo npr. urejeno v Franciji. 101

Ne glede na način, kako so urejeni upravni postopki v državah EU, morajo biti upoštevani
minimalni procesni standardi pravic strank v postopkih, saj gre v teh postopkih za oblastno
razmerje države do posameznikov.

Legge 7. agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Gazzetta Ufficiale della Republica Italiana, 18. avgust 1990, št. 192 s spremembami in dopolnitvami do 28 december 2015, št 221)
99

100
101

Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG; BGBl. I S. 102 vom BGBl. I S. 2010).

Tako tudi Jerovšek in Kovač: že navedeno delo, 2008, str. 40.
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Zato je zlasti pomembna dne 15.1.2013 sprejeta Resolucija Evropskega parlamenta s
priporočili Komisiji o zakonu Evropske unije o upravnem postopku 102 , ker bi med drugim
zakon Evropske unije o upravnem postopku lahko okrepil spontano zbliževanje nacionalnega
upravnega prava, kar zadeva splošna postopkovna načela in temeljne pravice državljanov v
odnosih z upravo, s čimer bi se okrepil proces povezovanja, in ker bi zakon Evropske unije o
upravnem postopku lahko spodbujal sodelovanje in izmenjavo primerov najboljše prakse med
nacionalnimi upravami in upravo Unije. 103
Zaradi navedenega se kljub temu, da je področni zakon kot lex specialis nadrejen, ne morejo
drugače urejati temeljna načela, ker so skupna vsem upravnim postopkom in na ta način nudijo
in zagotavljajo minimalno varstvo strank v postopku (kar je v skladu z zahtevano ustavno
enakostjo), lahko pa posebni zakoni dopolnijo temeljna načela s posebnimi načeli. 104
4.3

AVTONOMIJA UNIVERZ V NEMČIJI IN ITALIJI

V primerjavi z Republiko Slovenijo, ki v 58. členu Ustave Republike Slovenije podeljuje
univerzam avtonomijo brez zakonskega pridržka (razen ureditve glede financiranja, ki je
prepuščena ureditvi s posebnim zakonom), tako Ustava Republike Italije, kot tudi Ustava
Zvezne republike Nemčije določata zakonski pridržek glede avtonomije univerz.
Ustava Republike Italije v 5. odst. 33. člena določa, da imajo visoke kulturne ustanove, univerze
in akademije pravico, da si v mejah državnih zakonov določijo avtonomno ureditev. Medtem
ko Nemčija v svoji Ustavi nima izrecne določbe o avtonomiji univerz, le-to pa izvaja iz druge
ustavne določbe, in sicer iz 3. odst. 5. člena Ustave Zvezne republike Nemčije, ki določa
svobodo umetnosti in znanosti.105
Dostopno na: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0004+0+DOC+XML+V0//SL.
Med priporočili, ki izhajajo iz navedenega dokumenta je zlasti pomembno priporočilo, št. 3 o splošnih načelih Evropskega upravnega
prostora:
– načelo zakonitosti,
– načelo nediskriminacije in enake obravnave,
– načelo sorazmernosti,
– načelo nepristranskosti,
– načelo doslednosti in upravičenih pričakovanj,
– načelo spoštovanja zasebnosti,
– načelo poštenosti,
– načelo preglednosti,
– načelo učinkovitosti in storitev.
104
Enako Kovač Polonca, Remic Matjaž, Sever Tina, Upravno-procesne dileme 3 v posebnih upravnih postopkih : 90 vprašanj z odgovori,
sodno prakso in uvodno študijo o enakem varstvu pravic na področjih socialne varnosti, šolstva, prostora in gradenj, notranjih zadev ter
davčnega in inšpekcijskega nadzora, Uradni list RS, Ljubljana, 2015, str. 54.: »ZUP v Sloveniji in drugih državah, določa uporabo predvsem
temeljnih načel, ki jih kljub siceršnji nadrejenosti posebnih zakonov (lex specialis derogat legi generali) poseben zakon ne bi smel razveljaviti.«
105
Glej podrobneje Artikel 5, Absatz 3 des Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland.
102
103
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V letu 2009106 je bila s strani Evropskega združenja univerz (EUA)107 opravljena raziskovalna
študija, ki je v 34 evropskih državah opravila primerjavo med univerzami, predvsem na
področjih organizacijske, finančne, akademske in kadrovske avtonomije, v letu 2011108 pa še
ena raziskava v 26 izbranih evropskih državah, vendar v njej niso zajeti podatki za univerze v
Sloveniji.
Za namen naloge se bom osredotočila le na organizacijsko avtonomijo univerz v Nemčiji in
Italiji, pri čemer bom organizacijsko avtonomijo iz razloga, ker je ravno iz pravne podlage za
vzpostavitev lastnih struktur in organov razvidno, v kolikšni meri so univerze v posamezni
državi dejansko avtonomne tudi v samem delovanju.
Ker so v novejši raziskavi podatki o avtonomnosti univerz, dopolnjeni, vendar v njej ni
podatkov za Slovenijo, se bom pri ugotavljanju organizacijske avtonomije oprla na izsledke
analize, ki je bila opravljena v Republiki Sloveniji ob siceršnji uporabi dela podatkov iz prej
omenjenih raziskav.
Iz Primerjalne analize pravne ureditve univerz v Sloveniji in izbranih evropskih državah109 tako
izhaja, da so univerze v Nemčiji, Italiji in Sloveniji, upoštevajoč vse kriterije presoje
organizacijske avtonomnosti uvrščene po vrsti: Nemčija s srednjo stopnjo avtonomnosti, Italija
s srednjo stopnjo avtonomnosti ter Slovenija z nizko stopnjo avtonomnosti110, kar se kaže v
tem, da »Univerze v Evropi delujejo v različnih nacionalnih sistemih, ki se med seboj
pomembno razlikujejo glede zgodovinskega, gospodarskega, družbenega in kulturnega razvoja,
kar se nato naravno zrcali v različnih ureditvah sistemov visokega šolstva in v različnih
razmerjih med državo in univerzo« 111

Estermann & Nokkala, University autonomy in Europe – exploratory study, European Universities Association, 2009, dostopno na
http://www.rkrs.si/gradiva/dokumenti/EUA_Autonomy_Report_Final.pdf.
107
Evropsko združenje univerz (EUA) je reprezentativna organizacija evropskih univerz in nacionalnih rektorskih konferenc v 47 evropskih
državah.
108
Estermann, Nokkala & Steinel, University autonomy in Europe II – the scorecard, European Universities Association, 2011, dostopno na
http://www.eua.be/Libraries/publications/University_Autonomy_in_Europe_II_-_The_Scorecard.pdf?sfvrsn=2.
109
Več o tem Prašnikar Tomaževič, že navedeno delo, 2015, str. 404 in 405.
110
Podrobneje Prašnikar in Tomaževič, že navedeno delo, 2015, str. 409.
111
Prašnikar in Tomaževič, že navedeno delo, 2015, str. 413.
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4.4

UPORABA PREDPISOV V POSTOPKIH PRI UVELJAVLJANJU PRAVIC IN
DOLŽNOSTI ŠTUDENTOV V NEMČIJI

4.4.1 Državnopravna ureditev Zvezne republike Nemčije
Za lažjo predstavitev ureditve visokošolske zakonodaje ter s tem povezane postopke
uveljavljanja pravic in dolžnosti študentov v Zvezni republiki Nemčiji, je potrebno uvodoma
na kratko predstaviti državnopravno ureditev Zvezne republike Nemčije. Zvezna republika
Nemčija je upravno razdeljena na 16 zveznih dežel112. Politično je Zvezna republika Nemčija

urejena kot zvezna parlamentarna republika. Najvišji državni akt je Ustava (Grundgesetz113), ki
je bila sprejeta leta 1949 ter z manjšimi spremembami ostala v veljavi tudi danes. Zakonodajno
oblast imata Zvezni zbor (Bundestag) in predstavniški svet nemških zveznih dežel (Bundesrat).
Nemška ustava določa zakonodajne pristojnosti federacije v treh kategorijah, glede na stopnjo,
do katere veljajo ti zakoni za posamezne dežele. Tako so zakonodajne pristojnosti ekskluzivne,
konkurenčne in okvirne. Na področju šolstva zvezni zbor le sprejema tako imenovano okvirno
zakonodajo, kar pomeni, da imajo dežele na tem področju kar veliko svobodo odločanja.114
4.4.2 Pravna ureditev visokega šolstva na ravni Zvezne republike Nemčije
V Zvezni republiki Nemčiji je kar 391 institucij visokega izobraževanja, od tega je kar 104
univerz. Skoraj vse od teh 391 institucij je javnih ter financiranih s strani nemških zveznih
dežel. Visokošolsko pravo ureja med drugim dostopom do visokega šolstva, splošne postopke,
pravila in pogoje vpisa na visoko šolo, študijske programe, organizacijo in upravljanje visokih
šol, itd…Na podlagi nemške ustave115 so zvezne dežele tiste, ki imajo pristojnost in nalogo
podrobno urediti podrobnejša razmerja na področju šolstva, ali povedano drugače, zvezna vlada
podrejeno vlogo tako pri financiranju kot pri regulaciji univerzitetnega sistema. Vloga nemške
države je zaradi izvirne pristojnosti zveznih dežel na področju visokega šolstva tako manjša.
Vsaka od 16 zveznih dežel bolj ali manj samostojno odloča, kako bo implementirala nacionalno
okvirno zakonodajo in uzakonila svojo lastno zakonodajo o visokem šolstvu. Navedeno sicer
pomeni, da med zveznimi deželami obstajajo razlike pri organizaciji univerz, s tem pa tudi med
postopki, ki na njih potekajo oziroma jih izvaja univerza oziroma njeni organi. Pravna ureditev
visokega šolstva je tako bolj ali manj prepuščena ureditvi posamezne Nemške zvezne dežele,
čeprav obstaja na zvezni ravni tako imenovani Hochsculrahmengesetz, kar bi lahko prevedli
kot Okvirni zakon visokega šolstva, saj okvirno ureja zadeve visokega šolstva. Ker pa je pravna
Sestavljajo jo: Baden-Wurttemberg, Bavarska, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg, Spodnja Saška, Severno
Porenje-Vestfalija, Porenje-Pfalška, Posarje, Saška, Saška-Anhalt, Schleswig-Holstein in Turingija.
112

113

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG; BGBl. S. 1 vom BGBl. I S. 2438).

Več o tem: http://www.bundestag.de/ in https://www.deutschland.de.
115
Tako izhaja iz 3. odstavka 72. člena Nemške Ustave (glej Artikel 72, Absatz 3 des Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland).
114

39

Blanka Fras, Subsidiarna in smiselna uporaba ZUP v postopkih pri uveljavljanju pravic in dolžnosti študentov pri nas in ureditev v izbranih evropskih državah

ureditev znanosti in kulture v pristojnosti posameznih zveznih dežel, so podrobnosti v zvezi z
ureditvijo visokega šolstva urejene na ravni posamezne deželne zakonodaje. Z reformo, ki jo
imenujejo v Zvezni republiki Nemčiji »reforma federalizma« je bila zakonodajna pristojnost
zveze črtana iz Ustave. Na področju visokega šolstva ima tako zveza le možnost v okviru
»konkurirajoče« zakonodajne pristojnosti vplivati oziroma urejati nekatera področja visokega
šolstva in sicer dostopa do visokega šolstva ter področje izobraževanja v visokem šolstvu.
Zvezne dežele se pa lahko od te ureditve tudi odmaknejo. Da bi se preprečilo prepletanje
zakonodaje na zvezni in deželni ravni, je bila odpravljena tako imenovana pristojnost
zakonodajnih okvirjev zveze. Okvirni Zakon o visokem šolstvu naj bi tako sicer leta 2008
prenehal veljati, vendar formalnopravno kljub koalicijski zavezi še ni bil razveljavljen.
Deželni zakoni o visokem šolstvu so v Zvezni republiki Nemčiji zakoni, s katerimi dežele v
zvezni republiki Nemčiji izvajajo svojo zakonodajno pristojnost, takšno pristojnost imajo zato,
ker Zveza nima ustrezne pristojnosti v pravu visokega šolstva, na podlagi ustavnega –
temeljnega zakona (Grundgesetz), ki za Zvezno republiko Nemčijo predstavlja ustavo. Deželni
zakon o visokem šolstvu (Landeshochschulgesetz LGH) je v Nemčiji zakon, s katerim dežele
zvezne republike Nemčije izvajajo svojo zakonodajno oblast. Razen zvezne dežele Saarland, ki
ureja vsak visokošolski zavoda posebej, s svojim zakonom, imajo druge zvezne dežele en
temeljni visokošolski zakon, s katerim se ureja področje visokega šolstva enotno za vso zvezno
deželo. Koordinacija dežel zvezne republike Nemčije poteka medsebojno preko Stalne
Konference deželnih Ministrstev za kulturo v Zvezni republiki Nemčiji.
4.4.3 Umestitev prava visokega šolstva v nemški pravni sistem
V nemškem pravnem sistemu lahko zakone ter predpise visokega šolstva uvrstimo v področje
tako imenovanega posebnega upravnega prava, ki se ukvarja z urejanjem področja visokega
šolstva. Posebno upravno pravo, je tako specialno pravo, ki je namenjeno ureditvi določenega
predmetnega področja. Specialno upravno pravo je v razmerju do splošnega upravnega prava116
urejeno tako, da le-tega dopolnjuje, ga modificira. Splošno upravno pravo pa specialnega
dopolnjuje v tistih določilih, ki jih specialno pravo ne ureja, oziroma za določeno specifiko
nima pravil, v takšnih primerih pa potem pride do uporabe določil splošnega upravnega prava.
Pravo visokega šolstva tako sestavljajo visokošolska pravila, ki jih najdemo v različnih pravnih
aktih ter urejajo: opravljanje izpitov, dostop do posameznih študijski programov, akreditacije
študijskih programov, organizacijo visokega šolstva, organizacijo organov odločanja in razvoj
visokega šolstva.117

Splošni upravni postopek v Zvezni Republiki Nemčiji ureja Zakon o upravnem postopku - Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG; BGBl.
I S. 102 vom BGBl. I S. 2010).
117
Podrobneje glej: https://de.wikipedia.org/wiki/Hochschulrecht.
116
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Iz tega je mogoče sklepati, da pravna pravila, ki se nanašajo na uveljavljanje pravic študentov
niso urejene v enem procesnem aktu, ampak v več aktih.
4.4.4 Pravice in dolžnosti študentov v času študija in njihovo uresničevanje
Pravice in dolžnosti študentov v Nemčiji tako urejajo: Zakoni118 o visokem šolstvu, uredbe,
pravilniki o študiju in preverjanju znanja urejajo pravne okvirje študija. Kljub temu, da ima
vsaka zvezna dežela svoj zakon o visokem šolstvu ter vsaka visoka šola oziroma univerza svoje
statute, pravilnike, uredbe, študijska in druga pravila, s katerimi ureja področje študija
(preverjanje znanja, vpisni postopki..), so si pravila precej podobna. V nemškem visokošolskem
pravnem sistemu imajo študenti pravice in s tem povezane dolžnosti, med katerimi bi
izpostavila:
-

pravico do dostopa do študija oziroma študijskih programov,

-

dolžnost do prisotnosti pri izvajanju študijskega programa, ki sicer ni generalna dolžnost
študentov, se pa lahko pri posameznem študijskem programu predpiše kot pogoj za
pristop k izpitu,

-

-

pravica do vzpodbujanja usposabljanja, kar je vezano na dolžnost do sodelovanja
študenta pri študiju,

pravica do vpogleda v ocenjeno nalogo….

V primeru, ko študent ali študentski kandidat meni, da mu je katera izmed zgoraj naštetih pravic
kršena, jih lahko uveljavlja v postopkih, ki so deloma urejeni v zakonih, uredbah, ki jih
sprejema zakonodajalec in pristojna ministrstva, nekateri izmed aktov pa se sprejemajo tudi na
ravni visoke šole oziroma univerze, ki jo študent obiskuje. V nadaljevanju tako sledi
predstavitev zakonov, pravnih aktov ter na njihovi podlagi potekajočih postopkov, ki urejajo
pravice ter dolžnosti študenta in zagotavljajo uresničevanje le-teh. Postopki tečejo na podlagi
pravil, ki jih najdemo v različnih predpisih. Gre za prepletanje zakonov, uredb ter pravilnikov
oziroma pravnih aktov, ki jih sprejemajo organi visoke šole oziroma univerze.
4.4.5 Predstavitev postopkov varstva študentskih pravic v treh nemških deželah
oziroma na treh nemških univerzah
Ker je Zvezna republika Nemčija, kot že povedano zveza 16 dežel, ki vsaka po svoje ureja
visokošolsko zakonodajo, bi bilo preobsežno predstaviti zakonodajo vsake dežele posebej, zato
je v nadaljevanju predstavljena ureditev postopkov uresničevanja študentskih pravic v treh
nemških deželah in na pripadajočih treh nemških univerzah. Izbrane dežele so Spodnja Saška z
Univerzo v Göttingenu (Georg-August-Universität), dežela Baden Württemberg z Univerzo
118

V množinski obliki za vse navedene zaradi dejstva, ker ima vsaka zvezna dežela svoj zakon in posledično tudi svoje podrejene akte.
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Heidelberg ter dežela Bavarska, kjer se med drugimi nahaja Univerza v Augsburgu. V vseh treh
deželah bodo predstavljeni deželni zakoni s področja visokega šolstva ter pravni akti različnih
ravni, ki urejajo nekatere postopke v zvezi z uveljavljanjem in urejanjem študentskih pravic.
4.4.6 Pravna ureditev visokega šolstva in postopki varstva študentskih pravic v deželnih
zakonih ter pravilnikih univerze
4.4.6.1 Pravna ureditev visokega šolstva dežele Spodnja Saška
Glede na to, da, kot zgoraj obrazloženo, enotne ureditve visokega šolstva na ravni celotne
Zvezne republike Nemčije torej ni, je v nadaljevanju predstavljena pravna ureditev
uveljavljanja študentskih pravic in dolžnosti v deželi Spodnja Saška (Niedersächsen). V tej
deželi, deluje kar nekaj svetovno znanih univerz, visokošolska razmerja na deželni ravni ureja
Zakon o visokem šolstvu Spodnje Saške (Niedersächsische Hochschulgesetz NHG), Spodnje
Saški zakon o sprejemu na visoko šolo (Niedersächsische Hochschulzulassungsesetz (NHZG)
ter Uredba o dodelitvi študijskih mest s strani visokih šol ( Verordnung über die Vergabe von
Studienplatzen durch die Hochschulen – krajše Hochschul-Vergabeeverordnung), ki ureja
postopke v zvezi z dodelitvijo študijskih – vpisnih mest na visokih šolah, ki so v državni
pristojnosti. Zakon o visokem šolstvu Spodnje Saške dežele je tisti, ki v 18. členu določa kdo je
upravičen, da se prijavi oziroma kandidira za določeno študijsko mesto oziroma določen
študijski program (ustrezna predhodna izobrazba). Nekatere specifike dostopa do določenega
študijskega programa se lahko na podlagi tega zakona uredijo tudi z uredbo. Tako je na primer
na podlagi 18. člena navedenega zakona določeno, da za izobraževanje pristojno ministrstvo z
uredbo določi pogoje, po katerih se kandidatom dovoljuje pristop k izpitom, ki so pogoj za
sprejem v določen študijski program. Tako zakon določa okvirne pogoje za vpis na določene
študijske programe, podrobnosti v zvezi s tem pa se uredijo z uredbo, ki jo izda pristojno
ministrstvo. Postopek oziroma način vpisa pa določa navedeni zakon in sicer v 19. členu, ki
določa, kako se vpiše kandidat, ki izpolnjuje pogoje za vpis, v kateri program, kakšni so pogoji
vpisa v delni študijski program, kdaj se lahko določenemu kandidatu pravica do vpisa zavrne,
kdaj ima visoka šola pravico kandidata izpisati ter tudi to, da se podrobnosti vpisa določijo še
s pravilnikom visoke šole.
Pristojnost urejanja nekaterih podrobnosti v postopkih je tako z navedenim zakonom podeljena
tudi visoki šoli. Zakon ureja tudi organizacijo centralnih organov univerze, ki skrbijo za
delovanje same univerze. Na podlagi 41. člena Zakona o visokem šolstvu dežele Spodnje Saške
senat visoke šole, kot eden izmed treh centralnih organov, sprejema pravilnike visoke šole,
sprejme temeljni pravilnik ureditve visoke šole in ostalega, v kolikor ni kakšna pristojnost po
tem zakonu izrecno podeljena kateremu drugemu visokošolskemu organu. Zakon o sprejemu
na visoko šolo (Niedersächsische Hochschulzulassungsesetz (NHZG), ureja določila za tiste
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študijske programe, za katere velja omejitev vpisa ter dodelitev tistih študijskih mest na
visokih šolah, ki so v državni pristojnosti. Prav tako Zakon o sprejemu na visoko šolo vsebuje
določila za izvedbo državne pogodbe, ki je sklenjena med deželami za ustanovitev Sklada za
sprejem na visoko šolo (Stiftung für Hochschulzulassung (SfH)), ki je zadolžen za postopke
sprejema na visoko šolo, za določene študijske programe. Dodelitev študijskih mest je po tem
zakonu v pristojnosti visoke šole, v kolikor ni za to pristojen omenjen Sklad za dostop do visoke
šole. V Zvezni republiki Nemčiji je tako med 11.000 študijskimi programi, ki so na razpolago
študentom, Sklad zadolžen za izvedbo centralnega postopka na študijskih programih: medicina,
farmacija, veterina in dentalna medicina. Sklad tako ureja dostop in vpis v navedene študijske
programe, za vse druge študijske programe se morajo kandidati prijaviti direktno na visoki šoli
oziroma univerzi, ki izvaja želen študijski program. Visoke šole urejajo prehode med letniki
(semestri) posameznega študijskega programa s pravilnikom, v kolikor je potrebno vpis omejiti.
Pristojno ministrstvo je zadolženo, da z uredbami ureja dodeljevanje študijskih mest ter
podrobnostmi postopka vpisa. Ena izmed takšnih uredb je Uredba o dodelitvi študijskih mest
na visokih šolah - Visokošolska uredba o dodelitvi (Verordnung über die Vergabe von
Studienplätzen durch die Hochschulen - Hochschul-Vergabeverordnung) 119, ki se sprejme na
podlagi Zakona o sprejemu na visoko šolo. V uredbi najdemo določila o dodelitvi študijskih
mest ter njihovo razdelitev po različnih kategorijah (dodelitev mesta zaradi posebnih razmer,
tujci, naknadna dodelitev študijskih mest….) Uredba pa ne ureja vseh podrobnosti v zvezi z
vpisnim postopkom, določene naloge v zvezi z izvedbo vpisnega postopka se prenašajo v
pristojnost visokih šol. Tako je v drugem členu navedene uredbe določeno, da visoka šola sama
s Pravilnikom določa obliko, v kateri mora biti vloga oziroma prijava za dodelitev mesta na
študijskem programu, katere priloge je potrebno priložiti prijavi itd. 120
4.4.6.2 Visokošolska ureditev vpisnih postopkov na Univerzi v Göttingenu
Visoka šola oziroma univerza, na podlagi v prejšnji točki omenjene uredbe, sama določa
podrobnosti vpisa s pravilnikom, ki ga sprejme. Univerza v Göttingenu121 ureja vpisni postopek
na univerzo oziroma njene članice s pravilniki, ki jih sprejeme Senat univerze. Pravilniki
morajo biti sprejeti v skladu z drugimi pravnimi višjimi pravnimi akti, torej ostalo visokošolsko
zakonodajo. Konkretno na Univerzi v Göttingenu Senat univerze sprejme pravilnik, s katerim
ureja vpisni postopek, to je Pravilnikom o vpisu na Georg-August Univerzo v Göttingenu
(Immatrikulationsordnung der Georg-August-Universität Göttingen). Vpisni postopek poteka
119

Verordnung über die Vergabe von Studienplätzen durch die Hochschulen (Nds.GVBl. Nr.14/2005 S.213, Nds.GVBl. Nr.20/2006 S.422,
Nds.GVBl. Nr.15/2011 S.233), Nds.GVBl. Nr.7/2012 S.92, Nds.GVBl. Nr.14/2012 S.219, Nds.GVBl. Nr.1/2013 S.7 und Nds.GVBl.
Nr.11/2014 S.158).
120
O tem podrobneje: Niedersächsische Hochschulgesetz (NHG), Niedersächsische Hochschulzulassungsesetz (NHZG),
www.hochschulstart.de/; Verordnung über die Vergabe von Studienplätzen durch die Hochschulen - Hochschul-Vergabeverordnung.
121
Več o Univerzi v Göttingenu glej Boehm Laetitia und andere, Universitäten und Hochschulen: in Deutschland, Österreich und der Schweiz:
eine Universitätsgeschichte in Einzeldarstellungen, Düsseldorf : Econ Taschenbuch Verlag, 1983, str. 159 do 165.
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tako v skladu s Pravilnikom, ki ga sprejme organ univerze v skladu z Zakonom o visokem
šolstvu dežele Spodnja Saška. Pravilnik določa pogoje za vpis, roke, izpis, vzporedni vpis na
drug visokošolski študij, razloge za izpis ter postopek izpisa ter študentu oziroma kandidatu, ki
je sprejet na željen študijski program podeli vse pravice in dolžnosti, ki izhajajo iz visokošolske
zakonodaje dežele Spodnje Saške in ostalih predpisih.122
4.4.6.2.1 Pravno sredstvo v primeru zavrnitve vpisa na visoko šolo
Študentu oziroma kandidatu za vpis, ki se mu zavrne vloga oziroma se mu ne dodeli študijskega
mesta, ima glede na obstoječe predpise dežele Spodnje Saške na razpolago le eno pravno
sredstvo za uveljavljanje pravice do vpisa in sicer je to t.i. tožba za dodelitev študijskega mesta
(»Studienplatzklage«). 123 Internega predpisa oziroma pravilnika, ki bi urejal pritožbeni
postopek oziroma zavrnjenemu kandidatu omogočal vložitev pravnega sredstva v visokošolski
zakonodaji ter univerzitetnih predpisih ni. Tako je edino sredstvo, ki zavrnjenemu kandidatu
ostane, že omenjena tožba. V primeru tožbe kot edinega pravnega sredstva v tem primeru, ima
zavrnjeni kandidat možnost svoje študijsko mesto uveljavljati neposredno pri upravnem sodišču
in po postopkih, ki veljajo pred upravnim sodiščem. Na kratko je potrebno predstaviti tudi ta
postopek. Postopek oziroma tožba za študijsko mesto je specifičen postopek, ki praviloma
poteka v dveh korakih. Prvi korak je ta, da se na univerzo naslovi vloga za dodelitev študijskega
mesta izven kapacitet univerze, odvisno od zvezne dežele se pravila za vložitev takšne tožbe
lahko razlikujejo po rokih, v katerih je takšno vlogo potrebno vložiti. Drugi, nujen korak pa je,
da se pred pristojnim upravnim sodiščem vloži neke vrste začasna odredba po pravilih in
postopkih, ki potekajo pred upravnim sodiščem. Z že omenjeno Uredbo o dodelitvi študijskih
mest s strani visokih šol (Verordnung über die Vergabe von Studienplätzen durch die
Hochschulen - Hochschul-Vergabeverordnung), pa je določeno, da mora kandidat, ki želi svoje
študijsko mesto iztožiti oziroma uveljavljati z zgoraj omenjeno tožbo, na upravnem sodišču
najprej izpolniti pogoj iz drugega odstavka 2. člena navedene uredbe. Ta pogoj je, da je mesto
izven kapacitet – oziroma zmogljivosti, ki jih premore želena visoka šola, najprej uveljavljal v
določenem roku in direktno na visoki šoli. Iz navedenega je tako razvidno, da predstavlja opisan
pogoj procesno predpostavko za potek samega postopka pred upravnim sodiščem.
V zvezi z vložitvijo tožbe pri pristojnem sodišču za dodelitev želenega študijskega mesta na
visoki šoli, je potrebno poudariti, da je formalni pogoj za uresničitev pravice do vložitve tožbe
določen z Uredbo o dodelitvi študijskih mest na visokih šolah. Le-ta določa, da mora tisti, ki
želi pravico do študijskega mesta iztožiti izven rednega postopka za dodelitev študijskega
O tem več na spletni strani Immatrikulationsordnung der Georg-August-Universität Göttingen, www.uni-goettingen.de.
Podrobneje o tem Bobach Tino, Die Studienplatzklage, Ein Leitfaden, dostopno na: http://www.studienplatzklage.pro/wpcontent/uploads/Leitfaden_Studienplatzklage_dritte_Auflage.pdf.
122
123
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mesta, to mesto zahtevati oziroma se pri univerzi prijaviti v okviru rednega razpisnega
postopka. Prav tako mora to storiti v roku, ki ga določa 2. člen predmetne uredbe. Iz navedenega
je razvidno, da se določila upravnega postopka in določila posebnega upravnega postopka
dopolnjujejo.
4.4.6.2.2 Pravna ureditev področja ocenjevanja znanja v visokem šolstvu ter pritožbe
študenta na oceno
V pravilnikih o izpitih, ki se nanašajo na področje univerz oziroma visokih šol, najdemo
navadno določila o tem, katere izpite mora študent tekom študija opraviti, kdo je lahko
izpraševalec oziroma tisti, ki preverja študentovo znanje, kakšen je namen izpitov itd. V kolikor
visokošolska zakonodaja področja uveljavljanja pravic študenta v zvezi z izpitom ne ureja, se
v teh primerih poseže po določilih upravnega procesnega prava, deželnega upravnega
procesnega prava in sodnega reda upravnih sodišč. Ta določila pa se dopolnjujejo z določili
Pravilnikov o opravljanju izpitov, ki jih sprejemajo univerze in visoke šole in morajo biti javno
objavljena.
V postopkih zavrnitve prijave na visoko šolo, študent na Univerzi v Göttingenu nima druge
možnosti, kakor vložiti pri pristojnem sodišču ustrezno tožbo zoper visoko šolo, ki je njegovo
prijavo zavrnila. Drugače je tukaj urejen postopek preverjanja znanja. V primeru, da študent
ugovarja zoper oceno, ki jo na izpitu doseže, ima visoka šola dolžnost svojo odločitev ponovno
pretehtati. Na Univerzi v Göttingenu sprejema pravilnike, ki se nanašajo na postopke
preverjanja znanj, senat univerze. Eden izmed takšnih pravilnikov je Splošni pravilnik o izpitih
za dodiplomske in magistrske študije druge študijske programe na univerzi v Göttingenu
(Allgemeine Prüfungsordnung für Bachelor- und Master-Studiengänge sowie sonstige
Studienangebote an der Universität Göttingen (APO)). Pravilnik velja, kot izhaja iz njegovih
uvodnih določb, na ravni vseh fakultet, ki spadajo k Univerzi v Göttingenu. Pravilnik tako ureja
izpitne postopke fakultet v povezavi z morebitnimi posameznimi študijskimi in izpitnimi
pravilniki, ki urejajo neko ožje področje oziroma morda veljajo le za posamezni študijski
program. Predmetni pravilnik tako ureja pridobljeno akademsko stopnjo izobrazbe, trajanje
študija, postopek opravljanja izpita, ponavljanje izpita, ocenjevanje ter veljavnost izpita,
ugovorni postopek...itd. V 20. členu Splošnega pravilnika o izpitih za dodiplomske in
magistrske študije ter druge študijske programe Univerze na univerzi v Göttingenu je urejen
ugovorni postopek, s katerimi lahko študent ugovarja vsem upravnim aktom, sprejetim na
podlagi predmetnega pravilnika, ki mu niso v korist. Iz omenjenega določila izhaja tudi, da
mora biti takšen upravni akt oziroma dokument opremljen z ustreznim pravnim poukom, določa
pa tudi rok, v katerem lahko študent ugovarja upravnemu aktu. Posebna izpitna komisija na
podlagi tega 20. člena preverja, ali je bil postopek preverjanja opravljen v skladu z vsemi pravili
ter standardi ocenjevanja. V kolikor ocenjevalec ali pristojni organ pri svoji odločitvi vztraja
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ter svoje odločitev ne odpravi oziroma ne spremeni v kandidatovo korist, ima kandidat v tem
primeru prav tako možnost pri upravnem sodišču vložiti tožbo, s katero izpodbija oceno visoke
šole. 124
4.4.6.2.3 Pravica študenta do vpogleda v izpitno dokumentacijo
Nekatere pravice lahko študent uveljavlja tudi na podlagi drugih zakonov, oziroma je postopek
za uveljavljanje urejen s predpisi procesnega upravnega prava v kombinaciji z aktom visoke
šole. Tako je tudi pravica do vpogleda v izpitno dokumentacijo urejena v 29. členu Bavarskega
zakona o upravnem postopka. Splošen pogoj za uveljavljanje te pravice je, da se vpogled v
izpitno dokumentacijo zahteva zaradi uresničevanja določenega pravnega interesa. Po navadi
je interes študenta v tem, da zvišuje oziroma popravlja oceno, doseženo na preizkusu znanja.
Navedena pravica pa ima podlago že v sami ustavi. Ustava v svojem prvem odstavku 3. člena
določa, da ima vsak pravico do enakih možnosti ter v prvem odstavku 12. člena določa, da ima
vsak pravico do svobodne izbire poklica. Da pa se lahko ta pravica zagotovi, mora imeti študent
možnost seznaniti se z vsebino dokumentacije. Tudi Splošni pravilnik o izpitih za dodiplomske
in magistrske študije druge študijske programe na univerzi v Göttingen v 21. členu dodatno
ureja pravico študenta do vpogleda v svojo izpitno dokumentacijo. V tem členu je tudi določen
rok za vpogled v dokumentacijo, kakor tudi sam postopek vpogleda.125
4.4.6.3 Pravna ureditev visokega šolstva na ravni dežele Baden –Württemberg
Visoko šolstvo je v deželi Baden-Württemberg urejeno s tako imenovanim Zakonom o visokem
šolstvu dežele Baden-Württemberg (Gesetz uber die Hochschulen in Baden-Württemberg,
krajše Landeshochsculgesetz – LGH). Navedeni zakon ureja organizacijo in delovanje visokih
javnih šol v javni, pa tudi v zasebni sferi. Visoke šole dežele Baden-Wüerttemberg so pravne
osebe javnega prava ter hkrati državne ustanove. 58. člen navedenega zakona določa pogoje za
vpis kandidatov v ustrezen študijski program na visoko šolo. Centralni organi visoke šole so na
podlagi Zakona o visokem šolstvu dežele Baden-Württemberg: Rektorat, ki predvsem vodi
visoko šolo, določa razvojno planiranje, sklepa pogodbe ter opravlja naloge upravljanja; Senat,
ki odloča v zadevah raziskovanja, odloča o premoženju pravne osebe, poučevanja, umetniškega
razvoja ter Visokošolski svet, ki izvaja strateške naloge planiranja in razvoja ter predlaga
različne ukrepe. Visoke šole tukajšnjega področja urejajo visokošolske zadeve pod pravnim
nadzorom pristojnega Ministrstva za znanost. Med drugim izvaja ministrstvo tudi nadzor nad
številom vpisnih mest. Dodeljevanje študijskih mest pa je urejeno še z Zakonom o sprejemu na
visokošolsko izobraževanja v deželi Baden-Württemberg (Gesetz über die Zulassung zum
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Hochschulstudium in Baden-Württemberg (Hochschulzulassungsgesetz - HZG)) in Zakonom o
visokem šolstvu v deželi Baden-Württemberg. Navedeni zakon ureja dodelitev študijskih mest
tistih študijskih programov, ki so omejeni na javnih visokih šolah, v kolikor ta študijska mesta
ne podeljuje t.i. Zavod za sprejem na visokošolske študijske programe v centralnem
sprejemnem postopku. Na podlagi 2.a člena tega zakona ureja Ministrstvo za znanost temelje
izbirnega postopka, pri dodelitvi študijskih mest, predvsem izbirne kriterije, postopek preizkusa
sposobnosti ter sprejemne razgovore na podlagi izdanih uredb. Na podlagi tega člena so visoke
šole zadolžene za urejanje podrobnosti v samem poteku izbirnega postopka, kar opravijo v
okviru določil Uredbe ter sprejmejo ustrezne statute. 9. člen navedenega zakona določa, katera
procesna pravila se v primerih sprejemno-vpisnega postopka uporabljajo. Dalje zakon določa,
da nekatere vidike dodeljevanja študijskih mest z ustrezno uredbo uredi pristojno ministrstvo,
ki pa lahko v določenih primerih dostop do študijskih programov uredi tudi v skladu s
predlogom visoke šole, ki o tem sprejme ustrezen pravilnik, ali pa le-to uredi pristojno
ministrstvo z uredbo. V tem zakonu je navedeno tudi, da zoper odločitev visoke šole ni
ugovornega postopka. Tako je tudi v tem primeru oziroma na podlagi zakonskih določil dežele
Baden-Württemberg ustrezno pravno sredstvo tožba pri pristojnem upravnem sodišču.

Tožba je tako edino pravno sredstvo, ki ga ima študijski kandidat ob zavrnitvi prijave na
želeno študijsko mesto. Visoke šole imajo v okviru zakonskih določil pravico do samostojnega
upravljanja in urejanja prijavno-vpisnih postopkov. Senat, kot eden izmed centralnih organov
visoke šole, odloča o raziskovalni dejavnosti, umetnosti, poučevanju ter je predvsem pristojen
za odločanje o predpisih, ki se nanašajo na področje vpisa, dostopa do študija, izpisa študentov
in z njim povezanimi zadevami. Zakon vsebuje tudi določila o preverjanju znanja oziroma
izpitih, ki jih mora študent opraviti za uspešen zaključek študija ter pridobitev ustrezne stopnje
izobrazbe. Na podlagi 9. člena zakona v zadevah visokošolskih izpitnih postopkov pristojne
osebe ravnajo v skladu z visokošolskimi izpitnimi pravilniki. Kar se tiče ureditve področja
opravljanja izpitov pa 32. člen Zakona o visokem šolstvu dežele Baden-Württemberg določa, da
se visokošolski izpiti opravljajo na podlagi pravilnikov o opravljanju izpitov, ki jih sprejemajo
kot »Statute« in jih mora potrditi rektor. Pravilniki morajo biti v skladu oziroma morajo
temeljiti na ustrezni visokošolski zakonodaji, v kolikor temu ni tako, se jim lahko s strani
rektorja visoke šole odreče soglasje. Pravilniki o preverjanju znanja morajo vsebovati določila
o postopku preverjanja znanja ter izpitnimi zahtevami, določila o pristopu preverjanja znanja,
rokih preverjanja, ponavljanja določenih izpitov itd…126
4.4.6.4 Pravna ureditev postopkov na univerzi v Heidelbergu
Iz Temeljnega akta Univerze v Heidelbergu tako imenovane Grundordnung der Universitat
Heidelberg, ki ga v soglasju s pristojnim Ministrstvom za znanost, raziskave in umetnost
126
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sprejme Senat Univerze v Heidelbergu 127 so med drugim določene pristojnost centralnih
organov univerze. Na podlagi 3. člena Temeljne ureditve je določeno, da univerza ureja svoje
notranje odnose v okviru zakonov s prostim samoodločanjem ter s sodelovanjem vseh svojih
članov.
Centralni organi univerze so: upravni odbor z imenom Rektorat, Senat in Nadzorni odbor (der
Aufsichtsrat). Naloge senata so na podlagi Zakona o visokem šolstvu v deželi BadenWürttemberg odločanje v zadevah raziskovanja, umetnosti, razvijanja umetnosti, poučevanja,
študija in nadaljnjega izobraževanja, v kolikor zakon te naloge ne nalaga kakšnemu drugemu
centralnemu organu ali fakultetam. V zvezi s samim izbirnim postopkom kandidatov ter
ugotavljanjem sposobnosti za vpis se ukvarja le 33. člen Temeljnega akta univerze, ki določa,
da je Univerza v Heidelbergu odgovorna za vse, ki tam študirajo, za njihov izbor, izobraževanje,
svetovanje in oskrbo, izpite, strokovno promocijo in nadaljnje izobraževanje. Odločitve o
sprejetju in spremembah temeljne ureditve visoke šole oziroma univerze spadajo pod
pristojnost senata. Pravilnik o dostopu in vpisu Univerze v Heidelbergu (Zulassungs- und
Immatrikulationsordnung der Universität Heidelberg (ZImmO )) sprejeme senat univerze na
podlagi in v skladu z veljavno deželno visokošolsko zakonodajo. Pravilnik ureja postopke vpisa
na univerzo, način prijave za vpis, obliko prijave, dokumentacijo, ki jo morajo kandidati
predložiti k prijavi za vpis, roke za oddajo prijave, načine in pogoje izpisa, pogoje za vpis v
vzporedni študij. Te postopke tako ureja univerza avtonomno, vendar pa v skladu z veljavno
visokošolsko zakonodajo.128
4.4.6.4.1 Pravna ureditev področja ocenjevanja znanja v visokem šolstvu ter pritožbe
študenta na oceno
Univerza v Heidelbergu ureja naslovno področje v skladu z veljavno deželno visokošolsko
zakonodajo, avtonomno ureja svoje postopke s področja preverjanja znanja oziroma opravljanja
izpitov na posameznih študijskih programih. Univerza sprejema posamezne pravilnike, s
katerimi ureja predmetno področje, pri čemer se nekateri pravilniki nanašajo oziroma urejajo
področje opravljanja izpitov na več fakultetah hkrati oziroma se njihova veljavnost razteza na
več fakultet. Sprejemajo pa tudi pravilnike, ki urejajo opravljanje izpitov le na določeni
fakulteti. Tako je v Pravilniku za opravljanje izpitov Univerze v Heidelbergu za magistrske
študijske programe – splošni del – (Prüfungsordnung der Universität Heidelberg für die
Magisterstudiengänge - Allgemeiner Teil) določeno, kako se opravi tako imenovani magistrski
izpit (Magisterprüfung), s katerim kandidat pridobi določen magistrski naziv. V Pravilniku je
tako določeno, kateri so pogoji za pristop k opravljanju izpitov, kateri so roki, v katerem je
127
128

Več o Univerzi v Heidelbergu glej Boehm Laetitia in drugi, že navedeno delo, 1983, str. 191 do 199.
Več podatkov na: www.uni-heidelberg.de.

48

Blanka Fras, Subsidiarna in smiselna uporaba ZUP v postopkih pri uveljavljanju pravic in dolžnosti študentov pri nas in ureditev v izbranih evropskih državah

mogoče opravljati izpit, kako je sestavljena izpitna komisija, kakšni so sami pogoji za pristop
k izpitu, kako se organizira magistrski izpit. Določila vsebujejo tudi pravila, kaj vsebuje
dokument, s katerim se kandidatu zavrne dostop do opravljanja magistrskega izpita. 9. člen
navedenega pravilnika vsebuje določilo, da je potrebno zavrnitev kandidatu sporočiti pisno z
obrazložitvijo ter opremiti s poukom o pravici do pritožbe. Pravilnik ureja tudi postopek
oziroma pravico študenta do vpogleda v svojo izpitno dokumentacijo, ki se nanaša nanj oziroma
na izpitni postopek. V 23. členu tega pravilnika pa najdemo tudi, da se s tem določilom ne
spreminja oziroma posega v 29. člen Deželnega upravno – procesnega zakona, ki ureja pravico
do vpogleda v dokumentacijo s strani udeležencev. V 23.členu Pravilnika pa najdemo dalje
določila, ki se nanašajo na sam postopek vpogleda in določajo, da se vpogled dovoli na podlagi
pisne vloge na izpitni urad, ki nato določi kraj in čas vpogleda. Iz navedenega je razvidno, da
univerza sama v okviru in v skladu z zakonskimi določili ureja nekatere postopke, s katerimi
študenti uresničujejo svoje pravice.129
4.4.6.5 Pravna ureditev visokega šolstva na ravni dežele Bavarske
Temeljna ureditev visokega šolstva tudi v tej deželi izhaja iz Bavarskega deželnega zakona o
visokem šolstvu (Bayrisches Hochschulgesetz – Bay HSchG). Na podlagi 1. člena navedenega
zakona veljajo določila navedenega zakona za visoke šole dežele Bavarske, šole v državni
pristojnosti in šole v zasebni pristojnosti, kakor tudi za študentske organizacije. Glede na
določilo 11. člena bavarskega deželnega zakona so visoke šole pravne osebe javnega prava s
pravico samostojnega urejanja samostojnega upravljanja v danih zakonskih okvirjih. Pod
določila Bavarskega deželnega zakona o visokem šolstvu spada tudi v nadaljevanju
predstavljena Univerza v Augsburgu (Universität Augsburg). Sprejem na bavarske visoke šole
je urejen s tako imenovanim Zakonom o dostopu do visokega šolstva na Bavarskem, oziroma
Bavarski visokošolski sprejemni zakon (Gesetz über die Hochschulzulassung in Bayern oz.
Bayerisches Hochschulzulassungsgesetz – BayHZG). Na podlagi navedenega zakona se ureja
dostop študentov do visokega šolstva, oziroma pogoji za vpis, ureja se število vpisnih mest za
visokošolske in univerzitetne programe 130 . Zakon je tudi podlaga za izdajajo uredbe za
regulacijo vpisnih mest in ostalih zadev, s strani pristojnega Bavarskega državnega ministrstva
za znanost, raziskave in umetnost. Navedeno ministrstvo je tako pod svojo pristojnostjo izdalo
tako imenovano Uredbo o pristojnosti za opravljanje postopkov visokošolskih preizkusov
znanja na univerzah, visokošolskih umetnostnih šolah ter visoki šoli za televizijo in film
(Verordnung über die Befugnis zur Abnahme von Hochschulprüfungen an Universitäten,
Kunsthochschulen und der Hochschule für Fernsehen und film Hochschulprüferverordnung –
HschPrüferV), s katero je urejena pristojnost pooblaščenih oseb za opravljanje preverjanja
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znanja na visokih šolah. Iz navedenega je tako razvidno, da je urejanje opravljanja izpitov tudi
naloga deželnega ministrstva.
Sam postopek prijave in sprejema pa je urejen s tako imenovano Uredbo o sprejemu na državne
visoke šole na Bavarskem (Verordnung über die Hochschulzulassung an den staatlichen
Hochschulen in Bayern, krajše Hochschulzulasungsverordnung – HZV). Z uredbo je urejen
prijavno-sprejemni postopek na visoke šole v državni pristojnosti, ki ga izda Bavarsko
ministrstvo za znanost, raziskave in umetnost. Glede sprejemno-prijavnega postopka le-ta
določa pristojnost visokih šol, da kandidatom določijo rok in obliko prijave – vloge na
želeno študijsko mesto. Sama uredba vsebuje tudi nekatera določila, ki urejajo tudi vpis na
določeno visoko šolo, tako na primer 36. člen zgoraj citirane uredbe določa, da Univerza v
Münchenu sama s pravilnikom (»Satzung«) ureja nekatere posamezne zadeve sprejemnega
postopka. 131
4.4.6.6 Pravna ureditev sprejemnih postopkov na univerzi v Augsburgu
Eden od temeljnih aktov univerze je seveda Temeljna ureditev univerze v Augsburgu oziroma
Grundordnung der Universität von Augsburg. Po tej je univerza pravna oseba javnega prava in
državna ustanova. Temeljna ureditev se nanaša predvsem na ureditev in delovanje univerze ter
njenih delov, ne vsebuje pa določil v zvezi z vpisnimi in izpitnimi postopki na univerzi.
Na podlagi s strani Univerze v Augsburgu132 izdanega Statuta Univerze le-ta sprejme Satzung
der Universität Augsburg über die Zulassung zum Studium in zulassungsbeschränkten
Studiengängen, ki ga izda univerza za sprejemno-prijavno postopek na študijske programe v
omejitvi. Univerza s tem dokumentom samostojno ureja postopek prijave ter število mest, ki so
na razpolago za določeno število študentov, ki se izbirajo po določenih kriterijih. Slednje
pristojnosti univerza črpa iz zgoraj navedenih zakonov in uredb, ki urejajo sprejemno-vpisni
postopek na univerze oziroma visoke šole. Pravilnik – »Satzung« podrobneje ureja izbirni
postopek študentov oziroma kandidatov na podlagi ocene. V samem pravilniku pa ne najdemo
določil o pravnem sredstvu oziroma ugovornem postopku v primeru zavrnitve vpisa. Tudi na
bavarskem imajo študenti na voljo zgolj že predstavljeno edino razpoložljivo pravno sredstvo.
Tudi tukaj kandidati ob zavrnitvi vpisa na določeno univerzo ali drugo visoko šolo, pred
pristojnim visokošolskim organom ne morejo sprožiti internega pritožbenega postopka, temveč
imajo na razpolago tožbo pri pristojnem upravnem sodišču.133

Za več podatkov glej: http://www.gesetze-bayern.de in http://www.zv.uni-augsburg.de/.
Več o Univerzi v Augsburgu glej Boehm Laetitia in drugi, že navedeno delo, 1983, str. 39 in 40.
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4.4.6.6.1 Pravna ureditev področja ocenjevanja znanja v visokem šolstvu ter pritožbe
študenta na oceno
Splošni pravilnik o opravljanju izpitov na Univerzi v Augsburgu (Allgemeine Prüfungsordnung
der Universität Augsburg) sprejme Senat Univerze v Augsburgu s soglasjem Bavarskega
ministrstva za izobraževanje in kulturo. Pravilnik stopi v veljavo z dnem javne objave. Naveden
pravilnik ureja postopek opravljanja izpitov, pogoje za pristop k izpitu ter vsebuje določila o
poteku pisnega in ustnega izpita, ponavljanju izpita, ocenjevanju…
Tudi v teh primerih je v pravilniku določeno, da se lahko nekatera vprašanja posebej uredijo v
posebnih pravilnikih, ki urejajo le določen študijski program oziroma opravljanje izpita na
določenem študijskem programu. V takšnih pravilnikih se lahko posamezna vprašanja uredijo
tudi drugače kot v splošnem pravilniku o opravljanju izpitov Univerze v Augsburgu. V 17.
členu predmetnega pravilnika najdemo določilo o možnosti , ki jo ima kandidat v primeru, ko
izpita, na katerega se je prijavil, ne opravi. Omenjen člen tako določa, da kandidat v takšnem
primeru dobi pisno potrdilo, ki pa je opremljeno z ustreznim pravnim poukom, oziroma z
opozorilom, da ima kandidat v določenih primerih možnost izpit opravljati ponovno. Pravilniki,
ki se nanašajo na točno določeno fakulteto, lahko nekatere zadeve v zvezi z ponavljanjem izpita
določajo drugače kakor Splošni pravilnik o opravljanju izpitov na Univerzi v Augsburgu.
Visoka šola tako navedeno področje ureja relativno avtonomno, seveda spet v okviru ustreznih
zakonskih določil.134
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4.5

UPORABA PREDPISOV V POSTOPKIH PRI UVELJAVLJANJU PRAVIC IN
DOLŽNOSTI ŠTUDENTOV V ITALIJI

4.5.1 Državnopravna ureditev v Republiki Italiji
Pred predstavitvijo postopkov uveljavljanja pravic in dolžnosti študentov v Republiki Italiji, je
potrebno uvodoma poudariti posebnost državnopravne ureditve v Republiki Italiji, ki je
razdeljena na dvajset dežel. Pet od teh dežel135 ima avtonomni status, kar pomeni, da lahko
sprejemajo svojo zakonodajo o nekaterih lokalnih zadevah, to pa jim med drugim daje tudi
večjo zakonodajno moč in seveda večjo neodvisnost od državne oblasti. Najvišji državni akt je
Ustava (Costituzione 136 ), ki je bila sprejeta leta 1947 ter s kasnejšimi spremembami in
dopolnitvami velja še danes. Poleg Ustave so v Republiki Italiji pomembni pravni viri splošni
državni zakoni, ki veljajo za celo državo in deželni zakoni, ki jih sprejema Deželni svet137.
Ustava Republike Italije v 1. odst. 117. členu določa področja, na katerih ima država izključno
zakonodajno pristojnost, med drugim, v zadevah upravne ureditve in organiziranje države in
njenih javnih ustanov, vključno z upravnim sodstvom ter glede splošnih določb o šolstvu. Iz 2.
odst. 117. člena pa izhajajo področja, za katera določitev temeljnih načel je pridržana državni
zakonodaji, saj ta določi le okvir, znotraj katerega zakonska ureditev posameznih področjih
pripada deželam (usklajena zakonodaja), med drugim je to tudi šolstvo, pri čemer sta izvzeta
šolska avtonomija ter poklicno izobraževanje in usposabljanje.
Na področju upravnega prava sta najpomembnejša predpisa Legge 7. agosto 1990 n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi)138, ki je v določeni meri, če odštejemo specifike pri ureditvi nekaterih procesnih
institutov, primerljiv s slovenskim Zakonom o splošnem upravnem postopku ter Decreto
Legislativo 2. luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo)139, ki pa je, kljub temu,
da dobesedni prevod pomeni Zakonik o upravnem postopku, primerljiv s slovenskim Zakonom
o upravnem sporu.
Ker ima sodna praksa zaradi pomanjkljive zakonske ureditve v upravnem pravu pomembno
vlogo (čeprav pri njihovih sprejetih odločitvah ne gre za precedens) lahko rečemo, da je na
upravno-pravnem področju značilen sistem upravnega sodstva, ki je povsem ločen od
V skladu s 116. členom Ustave Republike Italije so to: Furlanija – Julijska krajina, Sardinija, Sicilija, Tridentinsko – Gornje Poadižje /
Südtirol (z avtonomnima pokrajinama Trento in Bolzano) ter Dolina Aoste / Vallée d´Aoste, za katere ustava določa, da imajo posebne oblike
in položaj avtonomije v skladu s posebnimi statuti, sprejetimi z ustavnim zakonom.
136
Costituzione della Repubblica Italiana, Gazzetta Ufficiale della Republica Italiana, 27. december 1947, n. 298.
137
Iz 5. člena Ustave Republike Italije izhaja, da Republika, ki je enotna in nedeljiva, priznava in pospešuje lokalne avtonomije; v službah, ki
so odvisne od države, uveljavlja najširšo upravno decentralizacijo; načela in metode svoje zakonodaje prilagaja zahtevam avtonomije in
decentralizacije.
138
Gazzetta Ufficiale della Republica Italiana, 18. avgust 1990, št. 192 s spremembami in dopolnitvami do 28 december 2015, št 221.
139
Gazzetta Ufficiale della Republica Italiana, 7. julij 2010, št. 156.
135

52

Blanka Fras, Subsidiarna in smiselna uporaba ZUP v postopkih pri uveljavljanju pravic in dolžnosti študentov pri nas in ureditev v izbranih evropskih državah

siceršnjega sodnega sistema. Na prvi stopnji v upravnih zadevah odločajo Regionalna (deželna)
upravna sodišča (Tribunali Amministrativi Regionali), osrednjo vlogo pa ima Državni svet
(Consiglio di Stato), ki je pristojen za varstvo pravic v upravnih zadevah na drugi stopnji140
(Attività Giurisdizionale) in kot svetovalni organ vlade (Attività Consultiva). 141
4.5.2 Pravna ureditev visokega šolstva v Italiji
Področje visokega šolstva je najbolj zaznamovala reforma italijanskega univerzitetnega
sistema142, ki je na podlagi odločitev, ki so jih sprejeli ministri Evropske unije v Bologni leta
1998 uvedla nekatere pomembne novosti v organizaciji univerzitetnega študija, glede
akademske avtonomije143 ter izvajanja odločitev v Italiji. Reforma je med drugim prvič v Italiji
uvedla tudi sistem univerzitetnih kreditov144. Glavne značilnosti Bolonjskega študija oziroma
bolonjskega sistema je nov način in pristop k študiju. Študij temelji na problemsko usmerjenem
poučevanju (praktični uporabi znanja), sprotnem študiju in posledično hitrejšemu dokončanju
študija. Študentom daje možnost izbiranja različnih izbirnih predmetov in usmeritev. Omogoča
oblikovanje enotnega evropskega visokošolskega prostora, ki bo vsem evropskim študentom
ponudil nove možnosti izobraževanja doma in v tujini.145 Italijanski visokošolski izobraževalni
sistem je razdeljen v binarni sistem, ki je sestavljen iz dveh glavnih artikulacij, in sicer
univerzitetnega sektorja in ne univerzitetnega sektorja.
Trenutno je univerzitetni sektor (Università statali) sestavljen iz 89 visokošolskih institucij, od
katerih je:
- 58 državnih univerz,
- 17 nedržavnih univerz (ki so pravno priznane s strani države),
- 2 univerzi za tuje državljane,
- 6 višjih šol, ki so specializirane za podiplomski študij in
- 6 univerz, kjer študij poteka na daljavo. 146

Razen zoper odločitve Deželnega upravnega sodišča Sicilije, o pritožbah zoper le-te na podlagi 6. člena Zakonika o upravnem postopku
(Art. 6 del Codice del processo amministrativo) odloča Svet za upravno sodstvo dežele Sicilije.
141
Glej: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Attivita/consigliodistato/index.html.
142
Decreto Ministeriale 270/2004, ki je nadomestil ministrski odlok - DM št. 509/99, izdan novembra 1999 (Ministerial Decree no. 509/99);
Glej več o tem na: http://international.polito.it/en/courses/italian_university_system.
143
Glej Uredbo o pedagoški avtonomiji univerz (Decreto 3 novembre 1999, n.509 - Regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei; Gazzetta Ufficiale della Republica Italiana, 4. januar 2000, št. 2).
144
Zakon o visokem šolstvu v RS določa število kreditov v 36. členu (študijske obveznosti in trajanje študija).
145
Visokošolski zavodi v RS so morali študijske programe prve, druge in tretje stopnje v skladu z Bolonjsko deklaracijo uvesti postopoma,
najpozneje pa do študijskega leta 2009/2010, študentje starih študijskih programov pa moraj le-te zaključiti do študijskega leta 2015/2016 (48.
člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu – ZVis-D (Uradni list RS, št. 63/04).
146
Za primerjavo: v RS imamo 4 univerze in 10 javnih in koncesioniranih samostojnih visokošolskih zavodov ter 3 visoke šole.
140
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Državne univerze v Italiji so javni subjekti, ki imajo znanstveno, pedagoško, upravno, finančno
in knjigovodsko avtonomijo in imajo polno pravno sposobnost v zadevah javnega in zasebnega
prava. Njihove glavne naloge so znanstvene raziskave in visokošolsko izobraževanje147.
Zaradi načela univerzitetne avtonomije, lahko vsaka univerza pripravi lastne zakone in
predpise. Na osnovi izvajanja reforme iz leta 1999 vse univerze sprejemajo svoje avtonomne
zakone in določajo organe za institucionalno upravljanje in poučevanja ter raziskovalne
naloge148.
Glavni organi znotraj univerze so Rektor, Akademski senat in Svet direktorjev. Rektor vodi
Akademski senat in Upravni odbor direktorjev, spremlja splošno delovanje vseh univerzitetnih
objektov in storitev, je odgovoren za disciplinske zadeve, pripravlja sporazume za zunanje
sodelovanje, načrtuje vse pedagoške in raziskovalne dejavnosti institucije. Rektor je voljena
funkcija (med rednimi profesorji) in je pravni zastopnik univerze. Akademski senat določa
splošne smernice za dejavnosti univerze in načrtuje svoj razvoj. Sprejema predpise, ki določajo
delovanje univerze, koordinira aktivnosti študija in je pristojen za načrtovanje, usklajevanje in
nadzor univerzitetne avtonomije. Senat sestavljajo rektor, dekani fakultet in drugi predstavniki
akademske skupnosti. Predstavniki Akademskega senata so izvoljeni v skladu s pravili
univerzitetne zakonodaje. Svet direktorjev nadzoruje celotno upravno, finančno in kadrovsko
upravljanje univerze, predvsem pa potrjuje proračun. Je sestavljen iz rektorja, iz tako
imenovanih vodij uprave in drugih predstavnikov akademskih in zunanjih poslovnih skupnosti,
ki delujejo v skladu s pravili, ki so določene z zakonodajo. Univerze dosežejo svoje
institucionalne cilje poučevanja in raziskovanja s pomočjo posebnih struktur, kot so fakultete,
študijskih programi, oddelki, inštituti in servisni centri. 149
Ne univerzitetni sektor (Università non statali, legalmente riconosciute) je sestavljen iz 4
izobraževalnih tipov150:
- višje šole za oblikovanje (tehniške šole za umetnost, umetnostne akademije, visokošolski
zavodi za uporabne umetnosti, glasbo in priznani glasbenih inštituti, visokošolski zavodi za
glasbene in koreografske študije in nacionalne akademije)
- višje šole za izobraževanje jezikov (višje šole za jezikovne mediatorje)
- višje integrirano izobraževanje (FIS): programi višjega strokovnega izobraževanja in
usposabljanja, ter
Visokošolska zakonodaja je dostopna na: http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/operazione-trasparenza/atti-di-indirizzo-edirettive-generali.
148
Pri čemer upoštevajo tudi Smernice ministra za šolstvo, univerze in raziskave glede prednostnih nalog politike izobraževanja za vsako
posamezno leto (na primer za leto 2016: Atto di Indirizzo concernente l´individuazione delle priorità politiche del Ministero dell´Istruzione
dell´Università e della Ricerca per l´anno 2016) (http://www.istruzione.it/allegati/2015/prot38_30_11_2015.pdf)
149
Bolj podrobne informacije na: http://www.study-in-italy.it/php5/study-italy.php?lang=EN&idorizz=2&idvert=1.
150
Več informacij na spletni strani: http://www.study-in-italy.it/php5/study-italy.php?idorizz=2.
147
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- nekaj specifičnih področjih, kot so arhiviranje, diplomacija, restavriranje, vojaške študije itd,
ki skupaj s svojimi institucijami, spadajo pod nadzorom drugih ministerstev in ne pod nadzor
ministrstva, pristojnega za šolstvo.
Nedržavne univerze so priznane z odlokom ministra, pristojnega za šolstvo. Pravno priznanje
poteka po postopku ocenjevanja glede na univerzitetni zakon, njegovo organizacijo, proračun
itd. Nedržavne univerze, ki jih država zakonsko priznava, imajo enako pravno veljavo kot
državne univerze. Nedržavne univerze morajo delovati v skladu z enakimi načeli in merili, kot
je opredeljeno v nacionalni univerzitetni zakonodaji za državne institucije. Razlike med
državnimi in nedržavnimi univerzami so v financiranju in načinu upravljanja.
4.5.3 Pravno varstvo študentov
Glede na splošno mnenje med študenti, po opravljenih poizvedbah, večina italijanskih
študentov še danes ne ve, kašne so njihove pravice in dolžnosti, katera zakonodaja jih ureja in
predvsem, kako jih lahko uveljavljajo.
Skladno s 3. členom Listine pravic in dolžnosti študentov151 (Carta dei diritti e dei doveri degli
Studenti) so vsem študentom priznane neodtujljive pravice in dolžnosti brez razlikovanja glede
na spol, spolno usmerjenost, narodnost, jezik, vero, politično opredeljenost, socialne in osebne
razmere pri dostopu do študija in dela, v raziskavah, pri kariernem napredovanju, tako
pedagoških delavcev kot tudi administrativnega osebja.
V desetletja dolgi razpravi o formalizaciji pravic in dolžnosti študentov velja omeniti dva
zgodovinsko pomembna datuma in sicer datum o izdaji Listine o pravicah dijakov in študentov,
tako imenovan Statut študentov in dijakov152 (Statuto delle studentesse e degli studenti della
scuola secondaria), ter datum 24. junij 1988, ko je predsednik republike Italije razglasil Statut
srednješolcev kot plod konfrontacije med MIUR153 in sveti študentov, z namenom, da se določi
uravnotežen sistem pravic, ki temelji na jasnih in splošnih pravilih154. Omenjen dokument je
pričel veljati s podpisom odloka predsednika republike.

Listina o pravicah in dolžnostih študentov (Carta dei diritti e dei doveri degli Studenti) je objavljena na spletni strani:
http://www.funzioniobiettivo.it/autonomia%20scolastica/carta.htm.
152
Statut študentov in dijakov" (Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria je objavljen na strani:
http://www.repubblica.it/online/scuola/statuto/testo/testo.html.
153
Ministrstvo za visoko šolstvo in raziskovanje (Ministero dell´Istruzione dell´Università e della Ricerca).
154
V Italiji imajo srednjo šolo razdeljeno v 2 stopnji in sicer 10 - 13 leta (srednja sola na I. stopnji - po starem je bila to »scuola media inferiore”)
in od 13-18 leta (srednja sola na II. stopnji po starem scuola media superiore).
151
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Statut je predstavljal neke vrste »malo ustavo 155 « in je v šestih točkah določil pravice in
dolžnosti študentov s poudarkom na pravici do šolanja in izobraževanju vseh, ter povečanju
podpore javnim in zasebnim zavodom, ki so potrebni za izvajanja le-teh pravic, in sicer nekaj
najpomembnejših je povzetih v nadaljevanju:
-

neodtujljiva pravica sodelovanja v akademskem življenju,

-

pravica do zbiranja in združevanja,

-

pravica do preglednega in hitrega načina ocenjevanja,

dolžnost spoštljivega obnašanja drug do drugega v celotni akademski skupnosti,
odgovornost za bivanje v prijeten šolskem okolju,
transparentni sistem predvidenih sankcij,

pravica do obrambe v primeru uvedbe disciplinskih sankcijah,

opredelitev narave sankcij in možnost pretvorbe v koristne aktivnosti v šolski skupnosti,
časovna omejenost sankcij suspenza,

pravica do pritožbe zoper disciplinske ukrepe, s pomočjo posebnega nadzornega organa,
ustanovitev nadzornega organa, ki poda zavezujočo mnenje o disciplinskem ukrepu.

Dne 12. junija 2007 je bila s strani Nacionalnega sveta za univerzitetne študente (CNSU)
soglasno sprejeta Listina o pravicah univerzitetnih študentk in študentov 156 (Carta dei diritti e
dei doveri degli studenti e delle studentesse universitari). Listina je bila sprejeta na predlog
predstavnikov študentov akademskega telesa, kot priznanje številnih bitk, med katerimi je tudi
bitka Združenja študentov sindikalne konfederacije študentskih zvez, ki vključuje najvplivnejše
italijanske univerze UDU157 - zveza študentov (L 'Union Univerze). Dokument je bil spremenjen
in dopolnjen v letu 2011 in je sestavljen iz desetih ključnih točk, vsaka pa je namenjena posebni
temi in v šolsko in univerzitetno realnost prenaša pravice in dolžnosti, ki so skupne širši družbi.
Med pomembnejšimi pravicami študentov, ki jih vsebuje dokument sta najbolj odmevna
pravica do svobodnega mišljenja in izražanja, mirnega zbiranja in združevanja, ter pravica do
informacij in zasebnosti.
Prav tako pa se v dokumentu ne sme podcenjevati poudarka na pravici pedagoških delavcev v
povezavi z izvajanjem izobraževalne funkcije, pri pripravi in izvajanju učnih procesov z
vzpostavitvijo horizontalnega dialoga s študenti, ter skrbnim pregledom vseh predlogov,
zahtev, ocene in mnenj.

Bolj podrobno: http://www.controcampus.it/2013/03/diritti-degli-studenti-quali-sono-i-diritti-degli-studenti-e-come-farli-rispettare-organidi-tutela-diritti-degli-studenti.
156
Listina je objavljena na: http://www.uniroma1.it/sites/default/files/allegati/carta_diritti_0.pdf.
157
http://www.unionedegliuniversitari.it/.
155
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V dokumentu so zajete tudi158:
-

-

-

pravica do uporabe ustreznih objektov (laboratoriji in knjižnice) in prostorov za
združevanje,
pravica do vsaj 7 izpitnih rokov letno, ter objava le-teh najmanj dva meseca pred samim
rokom,
pravica do udeležbe na popravnih tečajih, ki jih organizira univerza,
pravica do opravljanja izpitov pri nosilcu predmeta,

pravica do informacije o poteku izpitnega ocenjevanja pred začetkom predavanj, ter
pravica do vpogleda izpita (pisnega ali ustnega) po opravljenem ocenjevanju,
enako obravnavanje študentov ne glede na udeležbo na predavanjih,
pravica do osebnega sprejema pri profesorji, ki izvaja predmet,
pravica do opravljanja pripravništva na področju študija,

pravica do upoštevanja statusa izrednega študenta (študenta ob delu) ali statusa študenta
iz tujine, ki omogoča uporabo fleksibilnejših didaktičnih metod,
pravica do zasebnosti pri ocenjevanju, pri čemer ocenjevalec ne sme opraviti vpogleda
v indeks pred izvedbo ocenjevalnega postopka (izpita), itd…

predavanja in pripravništva, ki se nanašajo na isto akademsko leto se ne smejo časovno
prekrivati,
obvezna prisotnost na predavanjih je potrebna le pri dodiplomskem študiju, pri katerih
je to izrecno predpisana na evropskem nivoju ali z zakonom,
prisotnost profesorjev na izobraževalni ustanovi, zlasti ob izvajanju izpitov159.

Po statistiki italijanskih študentov v Italiji prav zagotovo ni študenta, ki se vsaj enkrat v svojem
času študija ni srečal s kršitvijo njegovih pravic, oziroma doživel neprijeten občutek nemoči pri
uveljavljanju le-teh. Prav tako pa po mnenju italijanskih študentov preprečevanje zlorab ni
samo pravica, ampak dolžnost, ki je nujno potrebna.
Tako so s podpisom zgoraj omenjenih listin italijanski študenti dobili pravno podlago za dosego
svojih pravic, vendar je problem, da jih večina ne ve, da obstajajo orodja, ki se lahko uporabijo
v primeru kršitev njihovih pravic, prav tako pa jih večine ne ve, na kateri organ se je potrebno
obrniti. Zato se pri njihovih študentih največkrat postavlja vprašanje, kako zaščititi pravice
študentov, ki so bile kršene.
Ena izmed najpomembnejših novosti, ki jih listine o pravicah in dolžnostih študentov narekuje,
je, da se uvede tako imenovan »organ zaščite« (Organi di tutela). Govorimo o organu Varuhu
O tem podrobneje na: http://www.controcampus.it/2013/03/diritti-degli-studenti-quali-sono-i-diritti-degli-studenti-e-come-farli-rispettareorgani-di-tutela-diritti-degli-studenti/.
159
V primeru nezmožnosti morajo zagotoviti ustrezno zamenjavo, pri čemer je potrebno odsotnost ustrezno sporočiti študentom.
158
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študentov (eden znotraj vsake dežele in eden na državni ravni160). Ta organ, ki je odgovoren za
zagotavljanje varstva in učinkovitosti pravic študentov:
-

-

posreduje pri zaščiti kateregakoli študenta, ki so mu bili kršene njegove pravice
(zlorabe, pasivno ravnanje profesorjev, administrativnega osebja, uradov univerze...),
rešuje spore med študentom in univerzo,

obravnava pritožbe posameznega študenta ali sveta študentov, ki se obrnejo na Varuha
študentov, ki glede na procese dela izda mnenje in po potrebi ukrepa s posredovanjem
zaznane kršitve organom, ki so zadolženi za posamezno področje,

pregleduje in nadzira izvajanje dejavnosti v upravljanju študentov na področju kulture,
izmenjavi informacij, športa in prostega časa,

pripravlja kriterije ocenjevanja, financiranja in kontrole dejavnosti v lastnem
upravljanju z upoštevanjem obvezujočega mnenja Študentskega sveta in Akademskega
senata,
predlaga in izdaja mnenja na teme, ki zadevajo aktualizacijo pravic študentov,

izdaja letno poročilo o delovanju in ga predstavlja Študentskemu svetu in
Akademskemu senatu.

Tako so Varuhi pravic študentov določeni ponekod na ravni fakultet, vsekakor pa na ravni
univerz, vsaj pri pomembnejših. Sami varuhi so imenovani za določeno obdobje in dostopni
študentom preko uradnih ur ali preko elektronskih naslovov, vse pa je objavljeno tudi na
spletnih straneh univerz oziroma fakultet. Sami Varuhi študentov nimajo neke odločujoče
funkcije, kar pomeni, da njihova mnenja niso zavezujoča.161
4.5.3.1 Študentski svet
Študentski svet162 (Consiglio degli studenti) je voljen strokovni organ svetovalne narave, ki
zagotavlja udeležbo in prispevek študentov pri odločitvah, ki vplivajo na univerzo z namenom
zagotavljanja pravic študentov v povezavi s profesorji, tehničnim in administrativnim osebjem
in drugimi institucijami, ter usklajuje študentsko predstavništvo in predstavlja dejavnosti
univerzitetnih organov.
Študentski svet se izvoli za obdobje, ki ga določi statut posamezne univerze ali fakultete. Med
drugim imenuje tudi svoje predstavnike v Akademski senat in Upravni odbor. Njegova glavna
Italija je razdeljena na 20 dežel, ki so razdeljene na 110 pokrajin, ki so razdeljene na 8103 občin.
Več o tem: http://www.uniba.it/studenti/garantestudenti.
162
Ker ima vsaka univerza svoj Študentski svet, ki je organiziran in sestavljen v skladu s statutom posamezne univerze je bilo pri tem poglavju
obravnavanih več Študentskih svetov različnih univerz (Univerza v Bologni, Univerza v Padovi, Univerza v Milanu ...), ter so bile zapisane
le njihove skupne značilnosti.
160
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naloga je zastopanje študentov in podajanje mnenj v zvezi s študentskimi interesi, svetovanje
in predlaganje v različnih pritožbenih zadevah, ki se nanašajo na stanje študentov, tudi takrat,
kadar njihovo mnenje nasprotuje mnenju vodstva določene univerze.
Torej Študentski svet163 je organ univerze ali posamezne fakultete, ki deluje na podlagi zakona
o visokem šolstvu, statuta posamezne univerze in poslovnika študentskega sveta - študentski
operativni predpisi Sveta (Regolamento di funzionamento del Consiglio degli Studenti).
Predpisi, ki jih izdajajo, so svetovalne narave.
4.5.3.2 Akademski senat
Akademski senat (Senato accademico) kot institut s pristojnostmi odločanja sodeluje pri
vodenju univerze s predlaganjem in sprejemanjem odločitev ter spodbujanjem drugih državnih
organov pri vprašanjih, ki se nanašajo na didaktično dejavnost, storitve in pravico do študija.164
Akademski senat v italijanskem pravnem sistemu predstavlja kolegijski organ univerze ali
akademsko ustanovo.
To je torej institucionalna pot, znotraj okvirja katerega lahko vsak študent poda (vsaj v začetku)
individualno ali kolektivno pritožbo (na primer študentska združenja), z zahtevo odločanja
predstavniških teles o krivicah in neučinkovitosti na različnih nivojih, ocenjeno kot škodljivo
in zakonsko sankcionirano.
Prav tako Akademski senat univerz sodeluje z vlado pri uresničevanju različnih nalog, ki so v
skladu z uredbami, ter v nekaterih primerih izdaja ustrezna pooblastila za odločanje drugim
organov, predvsem tam, kjer imajo ti organi svetovalno vlogo.
Močna vloga organa, kot je Akademski senat, ki je sestavljen iz predstavnikov profesorjev in
morebitnih drugih univerzitetnih notranjih sodelavcev, je značilna za tradicionalni evropski
model upravljanja in predstavlja avtonomijo univerze napram državi (ali drugi lokalni oblasti).
V Italiji se naloge in sestava Akademskega senata urejajo v skladu s statuti posameznih univerz
ter v skladu z načeli, ki jih določa tako imenovani »GELMINI« 165 zakon (sprejet 30. decembra
Študentski svet v Italiji je podoben organ kot študentski svet v RS, saj tudi pri nas predstavlja edinega zastopnika mnenj in interesov vseh
študentov fakultete oziroma univerze v njenih organih, v kombinaciji in s sodelovanjem s skupnostjo študentov pa izvaja program interesnih
dejavnosti študentov.
164
Glej več o tem: http://www.controcampus.it/2013/03/diritti-degli-studenti-quali-sono-i-diritti-degli-studenti-e-come-farli-rispettare-organidi-tutela-diritti-degli-studenti/.
165
"GELMINI" oz. Pravilnik o organizaciji univerze, akademskega osebja in zaposlovanja, ki vladi omogoča izboljšanje kakovosti in
učinkovitosti univerzitetnega sistema, je bil objavljen v Uradnem listu z dne 14. januarja 2011 in je odigral pomembno vlogo v radikalni
163
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2010 št. 240) oziroma Pravilnik o organizaciji univerze, akademskega osebja in zaposlovanja,
ki vladi omogoča izboljšanje kakovosti in učinkovitosti univerzitetnega sistema - (Norme in
materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché
delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario) (Ur. list
Italije, z dne 14. januar 2011).166
Zgoraj omenjena in ostala zakonodaja sicer ne določa, kdo lahko predseduje senatu, vendar
običajno Akademskemu svetu predseduje rektor (ali enakovredni organ), ki je hkrati tudi član
in predstavnik pedagoškega osebja ali fakultete, ki jo vodi, lahko pa pri vodenju sodelujejo tudi
drugi predstavniki univerze, kot so študenti ali nepedagoški delavci.
Akademski senat se izvoli na podlagi izvedenih volitev, število članov pa mora biti v razmerju
z velikostjo univerze, vendar sestava ne sme biti večja od trideset predstavnikov, vključno z
rektorjem in izvoljenim predstavnikom študentov.
Člani Akademskega senat imajo mandat za največ štiri leta, pri čemer lahko ima vsak član le
dva mandata.
Kot je bilo možno razbrati iz pregledanih virov Akademski senati (Senato accademico) univerz,
ki delujejo v Italiji v primeru kršitev pravic študentov odločajo na osnovi listin oziroma pravnih
aktov, ki urejajo te pravice. V osnovi so te listine povzete v statutih posameznih univerz
oziroma fakultet.
Iz dokumentov, ki so bili pregledani in obravnavani v nalogi, bodisi da gre za poročila Varuha
študentov ali druge interne pravne akte, se ti vedno pri kršitvah sklicujejo na pravilnike ali
statute univerze oziroma fakultet in nikoli na Zakon o upravnem postopku v Italiji. Pravni akti
tako vedno citirajo posamezne člene zakona, sprejetega z določenega dne 167 , ki pa nima
določenega naziva ali vira, prav tako pa je pri tem potrebno omeniti, da imajo tudi rektorji
možnost izdajati svoja pravila oziroma svoje "zakone", ki jih objavijo v svojem internem t.i.
uradnem listu univerze.
4.5.3.3 UDU - zveza študentov
Drugi način za zaščito pravic študentov, ki je teoretično močnejši in posledično bolj učinkovit,
kot prej opisan, je študentski sindikalizem - UDU - Zveza študentov (UDU - L 'Unione degli
spremembi upravljanja celotnega sistem Italijanskih univerz, ter je močno vplival na reformo organov upravljanja univerz in določb o
profesorjih in raziskovalcih. Prav tako vsebuje pooblastila Italijanske vlade in uzakonitev odlokov za izvajanje različnih vidikov reforme
(dostopno na: https://it.wikipedia.org/wiki/Riforma_Gelmini).
166
Podrobnejše informacije na: https://it.wikipedia.org/wiki/Senato_accademico.
167
V Italiji imajo splošno prakso, da zakone poimenujejo po dnevu sprejema ali predlagatelju, kasneje pa so le-ti vključeni v širši kontekst kot
del zakonika.
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Universitari)168. UDU169 oziroma zveza študentov je italijanska nacionalna zveza, ki temelji na
konfederaciji in združuje vsa študentska združenja vseh univerz v Italiji. Ustanovljena je bila
leta 1994 s strani skupine študentk in študentov, ki so jo ustanovili kot združenje v obliki
sindikata. Izbira sindikalnega sistema izvira iz prepoznave študenta in njegovih potreb,
socialnega subjekta in neodvisnosti od družine.
UDU rešuje pritožbe, ki izvirajo iz varstva pravic študentov ter pritožbe, ki so podane na
podlagi socialnih in materialnih potreb. Prizadeva si ustvariti univerzitetni sistem, ki bi
zagotavljal resnično pravico do izobraževanja vsakomur, omogočil dostop do univerzitetnega
študija, ter izboljšal stanje tistih, ki študirajo. UDU želi zagotoviti vsem študentom
reprezentančni sistem, ki poudarja prisotnost demokratičnosti v vsaki univerzi. Prav tako si
UDO - zveza študentov prizadeva, da bi Italijanska vlada pričela ponovno investirati v javno
šolstvo, ki bi bilo brezplačno in dostopno vsem. Te zahteve utemeljuje tudi z dejstvom, da je
danes Italija tretja med zadnjimi državami v Evropi po številu diplomantov.
Omenjena zveza študentov ne izdaja odločb ali drugih pravnih aktov, pomaga pa pri
reševanju nepravilnosti, ki se dogajajo znotraj posameznih univerz, svetuje pri sporih
posameznih študentov, organizira skupne tožbe, ter poziva in vlaga pritožbe zoper
nepravilnosti.
4.5.3.4 Deželni šolski urad
Če tudi drugi organ na vloženo zahtevo - pritožbo za varstvo pravic študentov ne ukrepa, se na
začetku lahko vloži pritožba na Deželni šolski urad, v kateri se navede vse pomanjkljivosti,
pritožbi pa se dodajo tudi vsa potrebna dokazila in seznam prič.
4.5.3.5 Deželna upravna sodišča170
Alternativa zgoraj izpostavljenim možnostim je vložitev tožbe na Deželna upravna sodišča –
Tribunali Amministrativi Regionali (T.A.R.) 171 . Pritožbi je smiselno vložiti predvsem ob
nespornih kršitvah kot so administrativna birokratska pravila npr. neupravičene zavrnitve,
zavrnitve štipendiranja brez ustreznega razloga ali kadar to predstavlja edino pot naprej.

Več o tem: http://www.unionedegliuniversitari.it/chi-siamo/
Glej: http://www.unionedegliuniversitari.it/
170
Glej Art. 5 del Codice del processo amministrativo.
171
O tem več Sandulli Aldo, Diritto processuale amministrativo, Giuffrè Editore, Milano, 2013, str. 29 do 31.
168
169
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Čeprav gre za drag in zapleten postopek, v veliko primerih nudi dokončno rešitev, predvsem na
račun nemudoma izvršljivih ukrepov brez predvidene možnosti ugovora172.
Pritožba na Deželno upravno sodišče (T.A.R.) je predvidena za dosego razveljavitve, preklica
ali spremembe upravnega akta, ki neupravičeno posega v legitimne pravice posameznika.
Pritožbo je potrebno vložiti v 60 dneh od seznanitve oziroma vročitve upravnega akta. Zoper
sodbo je mogoča pritožba na Državni svet.173
Zaradi dolgotrajnih sodnih postopkov v Italiji od vložitve pritožbe pa do izdaje sklepa, je na
vseh najdenih virih izpostavljeno alternativno reševanje sporov na ravni fakultete, univerze ali
študentskih združenj.
Iskanje pravice na Deželnem upravnem sodišču (T.A.R.) je smiselna le ob eklatantnih kršitvah,
ki so tudi dokazno dobro podprte.
Eden odmevnejših primerov, ki se je odvijal na Deželnem ustavnem sodišču v Laziu v letu
2015174 in o katerem so tudi poročali mediji in zveza študentov UDO, se nanaša na sprejem
študentov na študijski program Arhitekture, kje je bilo prijavljenih manj kandidatov, kot je bilo
razpisanih vpisnih mest. Postopek je potekal v letu 2015, sodba pa je bila izdana 26.02.2016.175
To je bila pomembna sodba, iz katere izhaja, da se nekateri programi na italijanskih univerzah
oziroma fakultetah ne bi smeli omejevati s sprejemni izpiti, ki bi bili plačljivi, in da je to le še
eden od načinov, kako pobrati denar od študentov, še posebej, če gre za študijske programe,
kjer je prijavljeno premalo študentov.
Kot poročajo mediji, je to bila še ena nepravilnost zaprtega univerzitetnega sistema, ki vedno
bolj kaže vse svoje pomanjkljivosti. Spet je bil zakon tisti, ki je namesto ministrstva sprejel
pravilne ukrepe, da se prizna pravica do izobraževanja vsem študentom. Vse skupaj dokazuje
tudi pomanjkanje politične volje za ukrepanje v tej zadevi in na splošno v državi. Potrebna je
reforma, ki bi šla v smeri prostega dostopa študija za vse.

Več o vložitvi pravnih sredstev na: http://www.comune.signa.fi.it/schede/diritto-d-accesso/schedaimportata_990001343.
Bolj podrobno na: http://www.studenti.it/superiori/scuola/tutela_diritti.php in
http://www.comune.signa.fi.it/schede/diritto-d-accesso/schedaimportata_990001343.
174
Sodba Deželnega upravnega sodišča v Laziu (T.A.R.), št. N. 02428/2016 REG.PROV.COLL. N. 10404/2014 REG.RIC. z dne 22.2.2016
(https://www.giustiziaamministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=5UUILMLQUV4CF4IHPATB3UXKK
A&q=Michele%20or%20Bonetti).
175
O tem podrobneje: http://www.unionedegliuniversitari.it/ancora-vittoria-ricorsi-udu-2015-architettura-miur-prenda-atto-della-realtanecessaria-riforma-per-il-libero-accesso/.
172
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4.5.3.6 Najpogostejše kršitev pravic študentov v Italiji
Deset najpogostejših kršitev pravic študentov v Italiji176:
- razvrednotenje kvalifikacije (stopenj) in ponudbe izobraževalnih programov z nizko
stopnjo kakovosti ("razdalja" med poslovnim in akademskim svetom),
- premalo poudarka na "zaslugah", saj so italijanske univerze dojete kot botrska združenja
(pripravništvo, priporočene zaposlitve, razmah nepotrebnih programov ali dvomljive
kakovosti, usmerjanje financiranja na temelju posameznika...),
-

-

-

-

zaračunavanje previsokih šolnin študentom, ki so pogosto nezakonite, saj veliko univerz
zahteva od študentov več kot 20% višje cene kot jih prizna država, ki določa štipendijski
minimum, pri čemer pa več tisoč študentov, ki so upravičenih za štipendije, bodisi zaradi
ekonomske plati ali uspešnosti, nikoli ne prejmejo izplačila,
pomanjkanje preglednosti in zasebnosti pri izvajanju izpitov, med drugim mnogi
profesorji pogosto ne želijo podati pojasnila v zvezi z ocenjevanjem,

neizvajanje študijih procesov dodiplomskih študijskih programov in neobstoj
podiplomskih programov,
nezadostno financiranje,
"ne ukrepanje" pri vlaganjih v raziskave v italijanskih univerzah,

neustreznost objektov in prostorov (učilnic, knjižnice, sanitarije, športnih objektov), ter
pomanjkanje osebja (učitelji, zaposleni, itd);
izvedba pripravništva, ki niso povezana z usposobljenostjo oziroma nimajo pravnih
jamstev,
neprisotnost (izostajanje) profesorjev in administrativnega osebja. Profesorji ne
izvedejo predavanj, administrativno osebje ni prisotno v času uradnih ur.

4.5.4 Sklepne ugotovitve glede ureditve v Italiji
Med prvimi pomembnimi zapisanimi dokumenti glede varstva pravic študentov je bila Listina
pravic in dolžnosti študentov, iz katere so kasneje nastajali različni organi, ki so predstavljali
zaščito pravic študentov. Ti organi delujejo še danes in sicer na nivoju fakultet, univerz
ali države. Za pravno varstvo študentov v Italiji so zelo pomembni tako imenovani Varuhi
študentov, ki so določeni ponekod na ravni fakultet, pri pomembnejših univerzah pa na ravni
univerz (eden znotraj vsake dežele in eden na državni ravni). Njihova slaba stran je ta, da
nimajo odločujoče funkcije, kar pomeni, da pravni akti, ki jih izdajajo niso zavezujoči.
Študentski svet v Italiji je podoben organ kot študentski svet v RS, saj tudi pri nas
predstavlja edinega zastopnika mnenj in interesov vseh študentov fakultete oziroma univerze v
Več podatkov o tem na: http://www.controcampus.it/2013/03/diritti-degli-studenti-quali-sono-i-diritti-degli-studenti-e-come-farlirispettare-organi-di-tutela-diritti-degli-studenti/.
176
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njenih organih, v kombinaciji s skupnostjo študentov pa izvajajo program interesnih dejavnosti
študentov. Tudi njihovi predpisi, ki jih izdajajo, niso zavezujoči in so le svetovalne narave.
Akademski svet v Italiji je določen z zakonodajo, ki ureja visoko šolstvo, pri nas pa ga lahko
enačimo s senatom univerze. V Italijanskem pravnem sistemu predstavlja kolegijski organ ali
t.i. akademsko ustanovo, znotraj okvirja katerega lahko vsak študent poda (vsaj v začetku)
individualno ali kolektivno pritožbo. Akademski senat univerze v primeru kršitev pravic
študentov odloča na osnovi listin, ki so povzete v statutih posameznih univerz oziroma fakultet
in niso podrejeni splošni zakonodaji. Pri mnogih univerzah lahko naletimo tudi na pravila, ki
jih določijo rektorji sami in jih objavijo v svojem t.i. uradnem listu univerze. Zelo pomembna
zaščita pravic študentov v Italiji je UDU - zveza študentov. UDU pomaga pri reševanju
pritožbe, ki izvirajo iz varstva pravic študentov, ter pritožb, ki so podane na podlagi socialnih
in materialnih potreb. Omenjen zveza študentov ne izdaja odločb ali drugih pravnih aktov,
pomaga pa pri reševanju nepravilnosti, ki se dogajajo znotraj posameznih univerz, svetuje,
organizira skupne tožbe, ter poziva in vlaga pritožbe zoper nepravilnosti. Edini organ, ki pri

omenjenih kršitvah študentov deluje v skladu z Zakonom o upravnem postopku je
Deželno upravno sodišče (T.A.R.), pri katerem pa so postopki zelo dolgotrajni in zapleteni,
zaradi česar se jih študenti izogibajo in jih tudi odsvetujejo, zraven tega pa morajo biti postopki
tudi zelo dobro dokazno in vsebinsko podprti.
Kakor je razvidno iz zgoraj zapisanega, instrumentov za zaščito pravic študentov v Italiji

prav zagotovo ni malo. Žal pa so omenjeni postopki za zaščito pravic študentov zelo
nedorečeni in se največkrat sklicujejo na interne predpise oziroma pravne akte posamezne
univerze ali fakultete, ki dostikrat sploh niso objavljeni ali so objavljeni v t.i. internih uradnih
listih. Fakultetam oz. univerzam se pri vodenju postopkov ni potrebni držati Zakona o splošnem
upravnem postopku, prav tako pa za vodenje postopkov ni predpisanega splošnega pravnega
akta, ki bi bil sprejet na nacionalni ravni. Zato se študenti dostikrat obračajo kar na Varuhe
študentov, ki delujejo znotraj posamezne fakultete ali univerze, ali pa zaradi dolgotrajnih
postopkov na upravnih sodiščih kršitev opustijo. Na koncu je potrebno zapisati še, kar so
povedali študenti v Italiji. Po sedaj veljavni zakonodaji je res ponujeno veliko pravno veljavnih
možnosti, vendar jih študentje v Italiji zelo slabo poznajo in se jih tudi redko poslužujejo. Vedno
je bolje poskusiti poiskati možnost reševanja kršitev študentovih pravic mimo naštetih
inštitucij, kadar pa se to ne da, pa je potrebno poskrbeti, da so primeri dovolj "motivirani" in da
je za dokazovanje zbranih dovolj trdnih dokazov.
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4.6

PODOBNOSTI
IN
RAZLIKE
MED
PRAVNO
UREDITVIJO
OBRAVNAVANEGA PODROČJA V NEMČIJI, ITALIJI IN REPUBLIKI
SLOVENIJI

Temeljna razlika med primerjanimi državami izhaja že iz ustavne ureditve avtonomije univerz,
s tem, ko v primerjavi z Republiko Slovenijo, ki v 58. členu podeljuje univerzam avtonomijo
brez zakonskega pridržka (razen ureditve glede financiranja, ki je prepuščena ureditvi s
posebnim zakonom), tako Ustava Republike Italije, kot tudi Ustava Zvezne republike Nemčije
določata zakonski pridržek glede avtonomije univerz. Ustava Republike Italije v 5. odst. 33.
člena določa, da imajo visoke kulturne ustanove, univerze in akademije pravico, da si v mejah
državnih zakonov določijo avtonomno ureditev. Medtem ko Nemčija v svoji Ustavi nima
izrecne določbe o avtonomiji univerz, le-to pa izvaja iz druge ustavne določbe, in sicer iz 3.
odst. 5. člena Ustave Zvezne republike Nemčije, ki določa svobodo umetnosti in znanosti.
Kot izpostavljeno že v uvodnem podpoglavju ima večina evropskih držav, katerim se pridružuje
tudi Slovenija, podobno strukturo ureditve oziroma razmerje med področnim (običajno
pretežno materialnim) zakonom in ZUP. Poleg Slovenije je urejeno upravno področje tudi v
Italiji in Nemčiji na način, da krovni procesni zakon o splošnem upravnem postopku velja
subsidiarno glede na področno zakonodajo, pri čemer zato ločimo splošni upravni postopek in
posebne upravne postopke.
Podobnosti in razlike med ureditvami sem ugotavljala na način, da sem pri njihovi ureditvi
preverila, ali so vpisni in pritožbeni postopki urejeni na državni ravni in v primeru, če so, na
podlagi katerega zakona (zakon, ki ureja splošni upravni postopek ali zakon, ki ureja visoko
šolstvo ali morebiti s kakšnih podzakonskim aktom, tako kot je to v Sloveniji) ter ali imajo
primerljive univerze interne procesne predpise, po katerih vodijo postopke vpisa, pri čemer pa
sem ugotavljala, ali imajo glede vpisa univerze oziroma fakultete avtonomijo.
Iz pravne ureditve primerjanih držav sem ugotovila, da so samo v Sloveniji vpisni postopki
urejeni na nacionalni ravni. Temeljna razlika napram ureditvi vpisnih postopkov na Univerzah
v RS in v Nemčiji je v tem, da je le za programe, kjer veljajo omejitve vpisa in kjer kandidira
največ kandidatov centralni sistem vpisa, medtem ko se kandidati vpisujejo na fakultete preko
ločenega sistema vpisa, kar večinoma urejajo tudi predpisi vsake od teh fakultet. Podobno
ureditev, torej direktno preko fakultet pa imajo tudi v Italiji.
Podobno kot v Sloveniji se tudi v Nemčiji in Italiji sami vpisni postopki ne urejajo na podlagi
zakona, ki ureja splošni upravni postopek niti v skladu z zakoni, ki ureja visoko šolstvo, ampak
je npr. v Nemčiji podobno kot pri nas, in sicer, da zakon določa okvirne pogoje za vpis na
65

Blanka Fras, Subsidiarna in smiselna uporaba ZUP v postopkih pri uveljavljanju pravic in dolžnosti študentov pri nas in ureditev v izbranih evropskih državah

določene študijske programe, podrobnosti v zvezi s tem pa se uredijo z uredbo (pri nas s
pravilnikom), ki jo izda pristojno ministrstvo.
Izpostavila bi tudi temeljno razliko, ki izhaja že iz narave posameznih pravnih sistemov. Če za
Italijo lahko rečemo, da ima zelo različno in z zelo različnimi instituti urejeno uveljavljanje
pravic in dolžnosti študentov, imamo po drugi strani v primeru Nemčije to zelo poenostavljeno.
V Italiji obstaja veliko tozadevne pravne podlage, ki vodi k prenormiranju in posledični
nezmožnosti uveljavljanja pravic. Prav tako je v Italiji instrumentov za zaščito pravic študentov
kar nekaj, a so omenjeni postopki za zaščito nedorečeni in posledično neučinkoviti. V Nemčiji
so ti postopki minimalizirani in prepuščeno urejanju v okviru sodnega varstva. Slovenija je tudi
zaradi zgodovinskega razvoja nekje vmes.
Ker tudi zaradi zelo različne splošne ureditve posameznih držav prihaja do izjemnih razlik pri
urejanju teh področjih, sem ugotovila zelo veliko razlik in zelo malo podobnosti pri podrobnem
urejanju postopkov v zvezi z uveljavljanjem pravic in dolžnosti študentov. Prav tako sem na
podlagi izvedene analize našla malo takšnih predlogov, ki bi jih bilo smiselno implementirati v
naš sistem. Še posebej, ker ugotavljam, da je naša ureditev ravno dobro nekje vmes med
skrajnima ureditvama, ki jih predstavljata sistema Italije in Nemčije. To lahko argumentiram
tudi na primeru uveljavljanje pravic v primeru pritožb glede uveljavljanja pravice do vpisa na
univerze oz. ustreznega varstva te pravice.
Npr. v Nemčiji (Spodnja Saška) sploh nimajo urejenih pritožbenih postopkov glede vpisov na
ravni univerz, ampak imajo le sodno varstvo na podlagi tožbe. Med tem, ko imamo tako v naši
državi pritožbeno raven že na ravni posamezne univerze. Prav tako je v Italiji, kjer o teh
pravicah pred sodiščem odločajo še vmesni organi. Izpostavila bi t.i. Varuhe študentov in
Študentski svet, ki je v Italiji podoben organ kot Študentski svet univerz v RS, a s to razliko, da
njihovo mnenje oz. glas nima odločilnega pomena in je zgolj na ravni nezavezujočega mnenja.
Med tem, ko pa imajo v Sloveniji npr. študentje kot člani Komisij za pritožbe študentov177
enako moč glasu kot ostali člani komisije, ki odločajo o študentovi pritožbi.
Na podlagi ugotovljenih značilnosti posameznih držav predlagam, da bi bilo iz vidika
varčevanja in prihrankov pri stroških, povezanih s postopki pritožb (komisije, strokovni
delavci, administracija…), na slovenskih univerzah smiselno razmisliti o omejitvah glede
uveljavljanja pravic v ugovorno-pritožbenih postopkih, ki se nanašajo na pritožbe študentov.
Sicer ne zagovarjam načina uveljavljanja pravic, kot ga poznajo v Nemčiji, a uveljavljanje
nekaterih pravic, ki jih uveljavljajo slovenski študenti meji že na zlorabo instituta tako v

177

Tako ureditev ima npr. Univerza v Mariboru.
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procesnem smislu, kot v smislu, kdaj gre za resnične kršitve in tudi kdaj se uveljavljajo resnične
pravice in kdaj le t.i. »kvazi pravice«.178
A če bi s takimi ukrepi po eni strani zmanjšali število pritožb, bi hkrati tudi zmanjšali pravno
varnost (finančna dostopnost do pravnih sredstev, saj bi take pritožbe lahko reševali le
specializirani odvetniki, ki pa so zato dražji…), saj tožbeni postopki na sodiščih trajajo relativno
dolgo oz. vsaj toliko, da lahko študent izgubi vsaj en semester. Po drugi strani pa se obstoječi
pritožbeni postopki na ravni univerze glede vpisa zaključijo v večji meri v enem mesecu,
najkasneje pa v roku dveh mesecev, to je največ do zaključka vpisnih postopkov.
A vse dokler ni sprejet enotni procesni zakon, ki bi urejal postopke glede pravic in dolžnosti
študentov, je bolje, da se postopki na naših univerzah vodijo v okviru obstoječega sistema. Saj
bi sodišča v tej razpršeni zakonodaji težko našla pravno podlago za odločanje in omogočila
enotno sodno prakso na ravni RS. Hkrati pa bi za vsebinsko odločanje potrebovala, ne samo
natančen vpogled v celoten postopek in dobro poznavanje tega specifičnega področja, ampak
bi pogosto kot priče (pojasnjevalce…) morala klicati tudi strokovne sodelavce iz univerz, ki so
vodili te postopke, da bi jim samo pojasnili posamezna predhodna vprašanja, ki bi omogočila
odločanje o temeljni stvari. Prav tako je bolj ekonomično, hitreje, da se o sporu odloči tam, kjer
je nastal.

178

Kot že omenjeno, gre za možnosti v okviru pravic, npr. pogojni oz. izjemni vpis v višji letnik.
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5

5.1

KLJUČNI PROBLEMI PRI UPORABI PROCESNIH PRAVIL V POSTOPKIH PRI
UVELJAVLJANJU PRAVIC IN DOLŽNOSTI ŠTUDENTOV
UVOD

V tem poglavju se bom osredotočila na probleme, s katerimi se srečujejo subjekti (zlasti
študenti, kandidati za vpis v študijske programe posameznih univerz, uradne osebe, ki vodijo
postopke ter organi odločanja) v visokošolskih postopkih pri uveljavljanju pravic in dolžnosti
študentov.
Opravila bom analizo stanja, izpostavila glavne probleme glede na obstoječo pravno ureditev v
postopkih pri uveljavljanju pravic in dolžnosti študentov. Da bi zagotovili pravilno
uresničevanje ustavne pravice do izobrazbe in šolanja, sem v 2. poglavju obravnavala pravne
akte po njihovi hierarhiji, kjer sem poudarila, katera področja se lahko in smejo urejati na
posamezni hierarhični ravni določenega predpisa, pri čemer sem prišla do ključne ugotovitve,
da se najpomembnejši instituti prijavno-sprejemnega ter vpisnega postopka ne bi smeli urejati
s pravilnikom, ampak s hierarhično višjim pravnim aktom - zakonom, saj gre pri vpisu v
študijske programe na vse stopnje študija posameznih univerz za uresničevanje ustavno
zagotovljene pravice do izobraževanja in poseganje v te pravice se lahko uredi le z zakonskimi
določili.
5.2

PRAVNI PROBLEMI PRI ODLOČANJU NA PODLAGI OBSTOJEČIH
PROCESNIH AKTOV NA SLOVENSKIH UNIVERZAH

V 2.3. poglavju je že definirano, kdaj se ZUP uporablja subsidiarno in kdaj smiselno, na tem
mestu pa bom skozi kvalitativno in kvantitativno analizo rabe procesnih določil poskušala najti
odgovor, ali se pri odločanju o procesnih pravicah in dolžnosti študentov pri delu organov in
komisij univerz in njenih članic večinoma bolj uporablja Zakon o splošnem upravnem postopku
ali se uporabljajo podzakonski predpisi, oz. morebiti avtonomni predpisi slovenskih državnih
univerz in za kaj je temu tako. 179

Podobno meni Viler-Kovačič Adrijana, Uporaba predpisov pri odločanju v upravnem postopku, Pravna praksa, 2008, št. 1, str. 14-15:
»Uradna oseba pri upravnem odločanju ni pooblaščena za presojo skladnosti predpisov oz. za ugotavljanje ustavnosti in zakonitosti. Za to je
pristojno Ustavno sodišče. Vendar pa se uradne osebe večkrat srečajo s problemom neskladnosti podzakonskega akta z zakonom ter predpisa
lokalne skupnosti z zakonom ali s podzakonskim aktom. ZUP pa ne dopušča čakanja uradnih oseb na odločitev Ustavnega sodišča, ampak se
morajo te odločiti takoj, tj. v roku, ki ga ZUP ali specialnejši predpis določa.
179
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V ta namen bom v tem poglavju skozi primere izpostavila nekatere probleme s poudarkom na
procesnih institutih, zlasti v zvezi z vložitvijo vloge, nepopolno in nerazumljivo vlogo,
umikom vloge, spremembo zahtevka in roki (za vložitev pritožbe).
5.2.1 Vložitev vloge
V skladu z določilom 2. odst. 63. člena ZUP stranka sama izbere način vložitve vloge180, ali

pisno oz. elektronsko z digitalnim podpisom181 ali ustno na zapisnik182, Pravilnik o Razpisu
za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu pa za prijavo za vpis v dodiplomske in enovite
magistrske študijske programe v 13. členu ter za prijavo za vpis podiplomske študijske
programe v 51. členu (za vpis v magistrske programe druge stopnje) in v 58. členu (za doktorske
študijske programe tretje stopnje) predpisuje le vložitev v elektronski obliki, pri čemer mora
biti elektronska prijava (vloga), v kolikor ni podpisana s kvalificiranim digitalnim potrdilom,
oddana in podpisana še v pisni obliki (vlogi) 183. Prijava, vložena samo v pisni obliki se torej
v prijavnem postopku za vpis na študij ne šteje kot pravilno vložena vloga, o čemer bom
pisala v naslednjem podpoglavju, ko bo izpostavljeno ravnanje z nepopolno oziroma
nerazumljivo vlogo oziroma prijavo za vpis. V tem podpoglavju pa se bom omejila na sam
način vložitve vloge. 184

Določbe 13., 51. in 58. člena zgoraj citiranega pravilnika določajo za prijavo za vpis na vse
stopnje študija smiselno enako, in sicer, da morajo vsi kandidati oddati elektronsko prijavo
prek spletnega portala eVŠ, in to do roka, določenega z razpisom. Če se kandidat prijavlja s
kvalificiranim digitalnim potrdilom, se natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja. Kot pravočasna
se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana s kvalificiranim
digitalnim potrdilom v eVŠ do roka, določenega z razpisom. Če se kandidat prijavlja brez
kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave
Na podlagi 63. člena ZUP so v 1. odst. z vlogami mišljene zahteve, predlogi, prijave, prošnje, pritožbe, ugovori in druga dejanja, s katerimi
se posamezniki ali pravne osebe oziroma organizacije obračajo na organe.
181
Glej 2. odst. 63. člena ZUP: »Vloga se lahko vloži v pisni obliki. Pisna vloga je vloga, ki je napisana ali natisnjena in lastnoročno podpisana
(vloga v fizični obliki), ali vloga, ki je v elektronski obliki in je podpisana z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom. Pisna
vloga se praviloma izroči neposredno organu, pošlje po pošti, po elektronski poti ali preko osebe, ki opravlja posredovanje vlog kot svojo
dejavnost (poslovni ponudnik). Vloga v elektronski obliki se vloži tako, da se pošlje po elektronski poti informacijskemu sistemu organa ali
enotnemu informacijskemu sistemu za sprejem vlog, vročanje in obveščanje. Informacijski sistem vložniku samodejno potrdi prejem vloge.
182
Glej 6. odst. 63. člena ZUP.
183
Pisno prijavo je potrebno vložiti, kadar gre za oddajo prijave samo z uporabniškim imenom in geslom, torej, ko prijava, izpolnjena v eVŠ
ni elektronsko podpisana ter oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom.
184
Tako tudi Perenič Gorazd, Elektronsko poslovanje in pravo: Temeljne pravne ureditve e-poslovanja v Evropski uniji in*, Podjetje in delo,
2001, št. 6-7, str. 1299-1307. »Materialno pravo ni edino, ki se je moralo prilagoditi elektronskemu poslovanju. Tudi procesna zakonodaja se
je spremenila in omogočila široko uporabo elektronskega poslovanja. To še posebej velja za splošni upravni postopek, kjer novi ZUP ter
nekateri drugi zakoni skupaj s podzakonskimi predpisi, ki so bili ali pa še bodo sprejeti v kratkem, prinaša kup novosti in povsem izenačuje
elektronsko in papirnato obliko poslovanja ter uvaja v procesna pravila nekaj zelo inventivnih in učinkovitih rešitev (elektronske vloge, mobilna
in elektronska plačila upravnih taks itd.).«
180
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poslati elektronsko v eVŠ do roka določenega z razpisom, nato pa ga mora natisniti, podpisati
in priporočeno poslati po pošti ali osebno dostaviti v roku in na naslov, ki sta določena z
razpisom. Kot pravočasna se šteje vloga, ki je bila izpolnjena v eVŠ do roka, določenega z
razpisom, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, ter
podpisana in priporočeno poslana pristojni instituciji v roku, določenem z razpisom, ki je lahko
največ pet dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ. Ne glede
na način prijave kandidat pošlje priloge k prijavi priporočeno po pošti ali jih osebno dostavi v
skladu z razpisom.
V tem primeru, kot vidimo, gre za razkorak med ureditvijo pravil splošnega postopka in
med ureditvijo na področju visokega šolstva.
Zgoraj navedena določba 13. člena 185 je kot izjemna specifika bila uvedena v Pravilnik o
razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu ob prehodu na enotni evidenčni in analitski
informacijski sistem visokega šolstva (eVŠ) in se je začela uporabljati za prijavne roke po
razpisih za vpis za študijske programe druge in tretje stopnje za študijsko leto 2013/2014, za
prijavne roke po razpisih za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe pa
za študijsko leto 2014/2015, pred tem so za vložitev prijave veljala pravila splošnega upravnega
postopka v skladu z določilom 3. člena 63. člena ZUP.186
Določba 4. odst. 63. člena ZUP sicer predstavlja pravno podlago za vzpostavitev enotnega
informacijskega sistema za sprejem vlog, vročanje in obveščanje s strani pristojnega organa
državne uprave in nosilce javnih pooblastil, ki izvajajo naloge iz državne pristojnosti, vendar
pa je iz 5. odst. 63. člena ZUP razvidno, da pogoje in način vložitve vlog v elektronski obliki
oziroma po elektronski poti, vročanje po elektronski poti ter organizacijo in delovanje
informacijskega sistema za sprejem vlog, vročanje in obveščanje uredi vlada z uredbo187.
Enotni informacijski sistem za sprejem vlog je na področju visokega šolstva bil vzpostavljen z
zakonom, to je z Zakonom o visokem šolstvu (81.c člen: evidenčni in analitski informacijski
sistem visokega šolstva v Republiki Sloveniji).
Določba 2. odst. 81. f člena ZVis tudi sicer (na zelo nepreglednem mestu v členu z naslovom
eVŠ evidenca prijavljenih za vpis) določa, da prijava za vpis v visokošolske študijske programe
poteka z elektronsko vlogo v eVŠ, pri čemer ne ureja dalje, kako poteka vložitev vloge, ki je v
elektronski obliki. Ne loči namreč med vložitvijo vloge, ki je v elektronski obliki in podpisana
V prejšnjem Pravilniku o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu je bila to sprememba 12. člena (Uradni list RS, št. 7/2013).
3. odst. 63. člena ZUP: »Vloga se lahko vloži tudi na predpisanem ali drugače pripravljenem obrazcu. Ne glede na določbe drugih predpisov
se za obrazce, predpisane zgolj v fizični obliki, šteje, da so z enako vsebino predpisani tudi v elektronski obliki.«
187
Glej tudi Grafenauer in Breznik, že navedeno delo, 2009, str. 107.
185
186
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z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom (ta način ni sporen, ker je v skladu
z ZUP) in kako poteka vložitev vloge, oddane v elektronski obliki brez varnega
elektronskega podpisa s kvalificiranim potrdilom (ki ga ZUP ne predvideva).
Sam način vložitve prijave za vpis na vse stopnje študija v enotni evidenčni in analitski
informacijski sistem visokega šolstva se torej ureja šele s hierarhično nižjim pravnim aktom188,
to je pravilnikom189 in ne kot bi se moral - z uredbo vlade.
Vlada z uredbo podrobneje ureja in razčlenjuje v zakonu ali v drugem aktu Državnega zbora
določena razmerja v skladu z namenom in s kriteriji zakona oziroma drugega predpisa 190 ,
pravilnike, odredbe in navodila pa izdajajo ministri za izvrševanje zakonov, drugih predpisov
in aktov državnega zbora, predpisov in aktov vlade ter predpisov Evropske unije, če le-ti tako
določajo. Pravilnik, odredba ali navodilo se izda, če tako določa zakon ali uredba ali če minister
oceni, da je to potrebno za izvrševanje zakona ali predpisa Evropske unije. 191
Čeprav je v skladu s 40. členom ZVis določeno, da postopke v zvezi s prijavo za vpis določi
minister, pristojen za visoko šolstvo, je to po mojem mnenju, kot to že ugotavljam v poglavju
2.4., nedosleden in neustrezen način urejanja pravice do vpisa tako glede izvedbene pravne

podlage (urejeno v pravilniku192, ne pa z uredbo vlade) kot z dokaj zapletenimi določili,
kako se vloži prijava, ki so hkrati tudi dokaj različni od splošne zakonske ureditve.
Pravilnik namreč ureja tudi način vložitve vloge, oddane v elektronski obliki brez varnega
elektronskega podpisa s kvalificiranim potrdilom (ki ga ZUP ne predvideva), zato v tem
delu ni skladen z določili ZUP.
Na podlagi zgoraj navedene ugotovitve, to je, da bi moral biti način vložitve vloge (prijave za
vpis) kot odklon od splošnega upravnega postopka urejen drugače s hierarhično višjim pravnim
aktom kot pa s pravilnikom, to je z zakonom, bom v 6. poglavju predlagala dve rešitvi, v 7.
poglavju pa podala predlog ureditve v novem procesnem zakonu.

O hierarhiji pravnih aktov glej Pavčnik, Teorija prava, 2011, str. 208-211.
Glej tudi Sodbo Upravnega sodišča, opr. št. II U 518/2012, z dne 10.04.2013 in Sodbo Upravnega sodišča RS, opr. št. II U 487/2012, z dne
12.12.2012.
190
1. odst. 21. člena Zakona o vladi RS.
191
74. člen Zakona o državni upravi.
192
Do ureditve načina vložitve vloge v elektronski obliki oziroma po elektronski poti s pravilnikom ministra, in ne z uredbo, je po mojem
mnenju prišlo zaradi dejstva, ker je bilo navedeno najlažje urediti v že obstoječem pravilniku, ki ima sicer pravno podlago v ZVis (40. člen –
ureditev postopka in rokov za vpis), ampak se je ob tem spregledalo določilo ZUP, da je navedeno potrebno urediti z uredbo vlade.
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5.2.2 Nepopolna ali nerazumljiva vloga
Določba 66. člena ZUP v 1. odstavku predpisuje, da, v kolikor je vloga nepopolna ali
nerazumljiva193, je samo zaradi tega ni dovoljeno zavreči. Organ, mora v roku petih delovnih
dni zahtevati, da se pomanjkljivosti odpravijo, in določiti vložniku rok, v katerem jo mora
popraviti. Zahtevo v obliki dopisa za odpravo pomanjkljivosti se pošlje ali izroči vložniku, če
je podal vlogo neposredno pri organu.
(2) Če stranka pomanjkljivosti odpravi v roku, se šteje, da je vloga vložena takrat, ko je bila
vložena vloga, s katero so pomanjkljivosti odpravljene. Če stranka v tem roku pomanjkljivosti
ne odpravi, organ s sklepom zavrže vlogo. Zoper ta sklep je dovoljena pritožba.
(3) Če dobi organ vlogo, ki ne izpolnjuje pogojev iz drugega odstavka 63. člena glede podpisa,
pa dvomi, ali je vlogo res poslal tisti, ki je naveden kot vložnik, zahteva, naj stranka tako prejeto
vlogo potrdi s pisno potrditvijo, razen če gre za primer iz sedmega odstavka 63. člena tega
zakona. Če stranka ne ravna tako v določenem ji roku, organ ravna po prejšnjem odstavku.
(4) Enako kot v prejšnjem odstavku ravna organ tudi, če podvomi v pristnost podpisa na pisni
vlogi, ki je ni prejel osebno od vložnika.
Od vzpostavitve sistema eVŠ dalje so se pojavljale dileme, zaradi različnih praks posameznih
univerz, kdaj kandidata za vpis pozvati na dopolnitev vloge in kdaj tega ne storiti, ker je vloga
nepravilna v smislu, ker ni oddana v skladu s 13. členom Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi
vpisa v visokem šolstvu. Najbolj problematičen je način vložitve vloge, oddane v elektronski
obliki brez varnega elektronskega podpisa s kvalificiranim potrdilom, ki ga ZUP ne
predvideva, predpisuje pa se z določbami 13., 51. in 58. člena zgoraj citiranega pravilnika in
določajo za prijavo za vpis na vse stopnje študija smiselno enako, in sicer, če se kandidat
prijavlja brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora
obrazec prijave poslati elektronsko v eVŠ do roka določenega z razpisom, nato pa ga mora
natisniti, podpisati in priporočeno poslati po pošti ali osebno dostaviti v roku in na naslov,
ki sta določena z razpisom. Kot pravočasna se šteje vloga, ki je bila izpolnjena v eVŠ do roka,
določenega z razpisom, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu
v eVŠ, ter podpisana in priporočeno poslana pristojni instituciji v roku, določenem z razpisom,
ki je lahko največ pet dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ.

V praksi so se na posameznih univerzah pojavljale težave, kdaj šteti prijavo za vpis za
nepopolno v smislu, da je potrebno kandidata za vpis pozvati na dopolnitev, in skozi mnenja
ministrstva se je oblikovalo stališče, da se kot nepopolna prijava za vpis šteje prijava, ki je bila
sicer pravilno in pravočasno oddana elektronsko brez varnega elektronskega podpisa s
Glej tudi Breznik, Štucin, Marflak: Zakon o splošnem upravnem postopku s komentarjem, Ljubljana, GV Založba, 2008, Komentar k 66.
členu, str. 245 in 246.
193
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kvalificiranim potrdilom prek spletnega portala eVŠ, vendar v skladu z zahtevo iz 3. odst.
13., 51. in 58. člena Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu pravočasno
prispela natisnjena prijava v istem besedilu ni podpisana, kandidate, ki pa pisne prijave niso
poslali, kljub temu, da so pravočasno oddali sicer pravilno in pravočasno elektronsko brez
varnega elektronskega podpisa s kvalificiranim potrdilom prek spletnega portala eVŠ, pa k
dopolnitvi univerze niso smele pozivati.
Ob upoštevanju smiselne uporabe ZUP bi pa se kot nerazumljiva prijava za vpis štela prijava,
ki je bila sicer pravilno in pravočasno oddana elektronsko brez varnega elektronskega
podpisa s kvalificiranim potrdilom prek spletnega portala eVŠ, vendar v skladu z zahtevo iz
3. odst. 13., 51. in 58. člena Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu
pravočasno prispela natisnjena in podpisana prijava ni v istem besedilu.
S takšno nepopolno oziroma nerazumljivo prijavo za vpis je torej potrebno ravnati v skladu z
določilom zakona, ki ureja splošni upravni postopek glede z ravnanjem z nepopolno ali
nerazumljivo vlogo (66. člen ZUP).
Iz navedenega razloga z namenom, da bi se bolj natančno določilo, kdaj mora organ kandidate,
ki so dali nepopolno in nepravilno vlogo za vpis, pozivati na dopolnitev, bom v 6. poglavju
predlagala vnos določbe z zgoraj opisano vsebino kot spremembo v Zakon o visokem šolstvu,
v 7. poglavju pa bom predlagala, da se ob smiselni uporabi ZUP v zvezi z ravnanjem z
nepopolno in nepravilno prijavo za vpis, vnese v predlog novega procesnega zakona.
5.2.3 Umik vloge
Na podlagi 134. člena ZUP lahko stranka delno ali v celoti umakne svojo zahtevo vsak čas
med postopkom na prvi stopnji do vročitve odločbe, v času, ko teče pritožbeni rok, in med
postopkom na drugi stopnji do vročitve odločbe194.
Vprašanje glede umika vloge se pojavi v prijavno-sprejemnem postopku za vpis, po zaključku
katerega se izda sklep o rezultatu izbirnega postopka za vpis na dodiplomski oz. enovit
magistrski študijski program ali na podiplomski študij druge in tretje stopnje po postopku, kot
ga določa Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu ter za vprašanje, ali se
lahko in do kdaj, umakne (delno ali v celoti) prijava za vpis na študijski program posamezne
univerze.

Glej tudi Breznik, Štucin, Marflak: Zakon o splošnem upravnem postopku s komentarjem, Ljubljana, GV Založba, 2008, Komentar k 134.
členu, str. 393 in 394.
194
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Zakon o visokem šolstvu posebne določbe nima, o umiku prijave za vpis najdemo le določbe v
vsakoletnem Razpisu za vpis v podiplomske študijske programe195 in v vsakoletnem Razpisu
za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe 196 . Zaradi pomanjkanja
zakonskih določb na tem področju, se glede umika in delnega umika subsidiarno uporablja
ZUP.
V praksi se je do leta 2015 upoštevalo mnenje s strani pristojnega ministrstva, da je umik prijave
za vpis mogoč le pred začetkom izbirnega postopka, ki rezultira v sklepu o izbiri. Izbirni
postopek se izvaja v juliju, ko so znani rezultati mature (predvidoma od 10. do 23. julija vsako
leto). Umik prijave za vpis je bilo treba pisno sporočiti visokošolski prijavno-informacijski
službi, kateri je kandidat poslal tudi prijavo za vpis.
Navedena razlaga je po moji oceni izhajala iz glavne ovire, in sicer, da bi se z umikom prijave
lahko porušil izbirni postopek ter določitev minimumov v primeru omejitve študijskih
programov. V skladu z določili Razpisa za vpis in določilom 29. člena Pravilnika o razpisu za
vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu namreč Visokošolska prijavno-informacijska služba
vsakega kandidata razvrsti na prvega izmed v prijavi navedenih študijskih programov, za
katerega izpolnjuje vpisne pogoje oziroma za katerega doseže zadostno število točk.
Problem se namreč pojavi v primeru, da je prijava vključena v izbirni postopek in je kandidat
sprejet v določen študijski program ter dobi vpisno mesto, kar posledično pomeni, da ne more
oddati prijave za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v istem
študijskem letu za javne in koncesionirane visokošolske zavode na drugi prijavni rok. In z umiki
prijav za vpis, ko bi izvedeli za omejitve, bi kandidati lahko zaobšli navedeno določbo in še
pred sprejetjem sklepa o rezultatu umaknili prijavo z namenom, da bi lahko kandidirali za vpis
v drugem prijavnem roku.
ZUP strankam omogoča, da razmeroma svobodno razpolagajo s svojimi zahtevki, saj temelji
na izhodišču, da je zgolj od volje stranke odvisno, ali bo uveljavljala neko pravico ali pravno
korist. Organ je pri tem ne more omejevati v smislu postavljanja dodatnih pogojev glede
vsebinske utemeljenosti umika, razen če zakon za posamezne primere ne določi drugače.
Procesna pravica do umika zahtevka se po ZUP zato priznava celo do dokončnosti odločitve,
kar pomeni, da je umik zahtevka dopusten do izdaje oziroma vročitve odločbe, ki je ni mogoče
izpodbijati s pritožbo. Kolikor v konkretnem postopku izjemoma z zakonom ni izključena
pravica do pritožbe, se zahtevek lahko umakne, in to v času odprtega pritožbenega roka zoper
Sprejet na podlagi 40. člena ZVis, Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu, na podlagi sklepa Senata posamezne
univerze in pridobljenega soglasja Vlade Republike Slovenije.
196
Sprejet na podlagi 40. člena Zakona o visokem šolstvu in sprejetega sklepa Vlade Republike Slovenije.
195
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prvostopenjsko odločitev in celo do vročitve odločbe drugostopenjskega organa. Umik
zahtevka pred dokončnostjo upravne odločbe pomeni, da mora organ postopek ustaviti s
sklepom. Če do umika pride po vročitvi odločbe (ali sklepa, s katerim se je postopek zaključil),
v času odprtega pritožbenega roka ali po vložitvi pritožbe, vendar pred vročitvijo odločbe o
pritožbi, je treba z istim sklepom odpraviti prehodno odločitev, saj v enovitem upravnem
postopku ne moreta ostati v veljavi dva po vsebini nasprotna si akta (odločitev o zahtevku in
sklep o ustavitvi). 197
Glede na specifiko pri izbirnem postopku za sprejem na študij, določilo ZUP glede umika vloge
oz. prijave za vpis na študij, v praksi ni uporabno. Prav tako se de facto ne upošteva delni umik
prijave, to je brisanje oziroma odjave posameznih študijskih želja, saj to izrecno prepoveduje
vsakoletni Razpis za vpis v podiplomske študijske programe, ki določa, da brisanje prijav po
datumu za oddajo prijave v posameznem prijavnem roku, ni mogoče, vsakoletni Razpis za vpis
v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe pa določa, da odjave posameznih
zapisanih študijskih želja niso več mogoče po datumu za oddajo prijave v posameznem
prijavnem roku.
Navedeno spremembo v prid obstoječi ureditvi glede delnega umika, kot jo pozna Razpis za
vpis, bi bilo možno najhitreje vpeljati preko novele Zakona o visokem šolstvu, kar bom
predlagala v 6. poglavju, glede pravne praznine na tako specifičnem področju, ko glede umika
določbe ZUP ni uporabna, pa bom v 7. poglavju predlagala, da se v novi procesni zakon vnese
tudi določba glede umika oziroma delnega umika.
5.2.4 Sprememba zahtevka
Na podlagi 133. člena ZUP lahko, ko je postopek uveden, stranka do izdaje odločbe na prvi
stopnji razširi ali spremeni postavljeni zahtevek ne glede na to, ali ima razširjeni oziroma
spremenjeni zahtevek isto pravno podlago ali ne, če se tak zahtevek opira na iste bistvene
sestavine dejanskega stanja in, če je organ pristojen za njegovo reševanje. Če je v postopku
udeležena stranka z nasprotnim interesom, mora biti o spremembi zahtevka takoj obveščena.
Če organ, ki vodi postopek, ne dovoli razširitve ali spremembe zahtevka, izda o tem sklep.
Zoper tak sklep je dovoljena pritožba198.
Skladno z določili vsakoletnega Razpisa za vpis v podiplomske študijske programe ni
mogoče spreminjati in brisati prijav po datumu za oddajo prijave v posameznem prijavnem
Kovač, Remic, Sever: že navedeno delo, 2010, str. 123 in 124.
Glej tudi Breznik, Štucin, Marflak: Zakon o splošnem upravnem postopku s komentarjem, Ljubljana, GV Založba, 2008, Komentar k 133.
členu, str. 390 do 393.
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roku. Podobno izhaja iz Razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske
programe, ki določa, da spremembe in odjave posameznih zapisanih študijskih želja niso več
mogoče po datumu za oddajo prijave v posameznem prijavnem roku. To pomeni, da zahtevka

ni mogoče spremeniti, kakor je to mogoče v skladu z določili Zakona o splošnem
upravnem postopku.
Ker področni zakon, to je Zakon o visokem šolstvu nima določb glede spremembe zahtevka
(oziroma v konkretnem primeru spremembe študijske želje), le-tega opredeljuje le vsakoletni
javni razpis, se smiselno glede tega uporablja ZUP.
Vendar pa je dopustnost spremembe študijske želje potrebno presojati tudi skozi
postavljena dva pogoja iz drugega dela 133. člena ZUP, in sicer, ali se tak zahtevek
(sprememba študijske želje) opira na iste bistvene sestavine dejanskega stanja in, ali je
organ pristojen za njegovo reševanje.

Glede na navedeno ugotavljam, da dejansko ravnanje v prijavno-sprejemnih postopkih ni v
nasprotju z določili ZUP, saj gre pri spremembah študijskih želja za takšne spremembe, ki se
ne opirajo na iste bistvene sestavine dejanskega stanja, pa tudi, če bi dopustili spremembo
študijskih želja, bi se lahko zgodilo, da se hkrati s spremembo študijske želje spremeni tudi
organ, pristojen za reševanje prijave s spremenjenimi študijskimi željami. Zato bom v 6.
poglavju predlagala, da se podobno, kot vložitev vloge, umik vloge kot sprememba vnese v
Zakon o visokem šolstvu, v 7. poglavju pa predlagala, da se v istem besedilu vnese v predlog
novega zakona. Z navedeno ureditvijo pokrijemo dejansko situacijo, do kdaj je možno
spremeniti študijske želje, da bi lahko korektno izpeljali celotni izbirni postopek. Od
vzpostavitve eVŠ dalje, ko so vgrajene kontrole veljavnosti študijskih želja v primeru
neizpolnjevanja vpisnih pogojev pa tudi ni več potrebe po dodatnih administrativnih delih v
zvezi z obveščanjem kandidatov, kot je bilo to v preteklosti.
5.2.5 Roki za vložitev pritožbe
V okviru določb ZUP o rokih se bom z namenom, da izpostavim razlike z ureditvijo v ostalih
obravnavanih predpisih, osredotočila le na roke za vložitev pritožbe, saj pri rokih za samo
vložitev vloge ne prihaja do pravnega problema.
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Na podlagi 1. in 2. odst. 235. člena ZUP199 se pritožba vloži v 15 dneh, če ni z zakonom
drugače določeno. Pritožbeni rok se šteje za vsako osebo in vsak organ, ki se mu odločba vroči,
od dneva vročitve odločbe.200
Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu ter interni akti posameznih
univerz (Statut UM, Statut UL, Statut UP in nekateri splošni akti univerz, npr. Pravilnik o
ocenjevanju in preverjanju znanja na UM) pa določajo drugačne (večinoma krajše) roke za
vložitev pritožbe kot je določeno z 235. členom ZUP.
Kot omenjeno že zgoraj, je lahko drugačen rok za pritožbo določen le z zakonom. Tukaj
je seveda mišljeno, kadar univerza odloča o pravicah ali obveznostih študentov201, ne pa tudi,
kadar univerza odloča o tako imenovanih možnostih v okviru teh pravic ali obveznosti.202
5.2.5.1 Vpis v začetni letnik
Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu v 1. odst. 39. člena opredeljuje
dovoljenost pritožbe pristojnemu organu univerze oziroma samostojnega visokošolskega
zavoda zaradi kršitve prijavno-sprejemnega postopka za vpis v dodiplomske študijske
programe in enovite magistrske študijske programe v roku, ki se določi v sklepu o rezultatu
izbirnega postopka.

Navedena določba je v statute oz. druge interne akte univerz povzeta na različne načine, kar v
praksi pomeni neenako obravnavanje kandidatov za vpis na študij.
Iz 84. člena Statuta UM izhaja, da se lahko zaradi kršitve pri izbirnem postopku kandidat
po prejemu sklepa o rezultatu izbirnega postopka pritoži na Univerzitetno komisijo za pritožbe
študentov, in sicer v roku, ki je določen v sklepu o rezultatu izbirnega postopka.
Določba 125. člena Statuta UL pa določa, da lahko kandidat, ki v prvem roku izbirnega
postopka ni bil uvrščen na seznam sprejetih kandidatov v prvi letnik dodiplomskega študija,
vloži pritožbo, o kateri odloča komisija za pritožbe kandidatov ob sprejemu na univerzo, v treh

Glej tudi Breznik, Štucin, Marflak: Zakon o splošnem upravnem postopku s komentarjem, Ljubljana, GV Založba, 2008, Komentar k 235.
členu, str. 619 do 622.
200
Oseba, ki ji odločba ni bila vročena, čeprav posega v njene pravice oziroma pravne koristi, lahko zahteva vročitev pod pogoji iz drugega
odstavka 229. člena tega zakona (4. odst. 235. člena ZUP).
201
Glej 3. odst. 3. člena ZUP.
202
Te so: izjemni vpis v višji letnih brez opravljenih pogojev za napredovanje, ponavljanje letnika brez pogojev za ponavljanje ter podaljšanje
statusa študenta ob upoštevanju upravičenih razlogov v skladu s 3. odst. 70. člena ZVis ob upoštevanju kriterijev, določenih s strani posamezne
univerze.
199
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tednih od zadnjega dneva, določenega za seznanitev kandidata z rezultati izbirnega
postopka, ki je razviden v vsakoletnem razpisu za vpis.
Statut UP določb glede pritožbe kandidatov v začetni letnik ne vsebuje, možnost pritožbe
kandidatov določa 8. člen Navodil za izvajanje prijavno-sprejemnega in pritožbenega
postopka kandidatov ob vpisu v študijske programe Univerze na Primorskem, ki določa, da je
zoper sklep o rezultatu izbirnega postopka možna pritožba na Komisijo za pritožbe kandidatov
za vpis v študijske programe UP. Pritožba se vloži v 8 dneh pri VPIS UP od dneva vročitve
sklepa oziroma strokovni službi / komisiji članice, ki je izdala sklep o rezultatu izbirnega
postopka.
Poudariti je potrebno, da za kandidate za vpis na podiplomski študij Pravilnik o razpisu za vpis
določb glede možnosti pritožbe sploh ne vsebuje, je pa opredeljena v internih aktih univerz.
Določba 125. člena Statuta UM zagotavlja pravno varstvo podiplomskim kandidatom s tem,
ko določa, da se lahko kandidat zaradi kršitve pri izbirnem postopku v roku 8 dni od seznanitve
z odločitvijo pritoži na Univerzitetno komisijo za pritožbe študentov.
Statuta UL pa določa v 126. členu, da lahko kandidat, ki ni bil uvrščen na seznam sprejetih
kandidatov v prvi letnik magistrskega ali doktorskega študija, vloži pritožbo v osmih dneh po
prejemu obvestila o tem na pristojno komisijo članice, ki izvaja študij.
Statut UP prav tako ne vsebuje določb glede pritožbe kandidatov v začetni letnik podiplomskih
študijskih programov, možnost pritožbe določa 8. člen Navodil za izvajanje prijavnosprejemnega in pritožbenega postopka kandidatov ob vpisu v študijske programe Univerze na
Primorskem, ki določa, da je zoper sklep o rezultatu izbirnega postopka možna pritožba na
Komisijo za pritožbe kandidatov za vpis v študijske programe UP. Pritožba se vloži v 8 dneh
pri VPIS UP od dneva vročitve sklepa oziroma strokovni službi / komisiji članice, ki je izdala
sklep o rezultatu izbirnega postopka.
5.2.5.2 Izjemni vpis v isti ali višji letnik
Na podlagi 121. člena Statuta UM lahko izjemoma dovoli ponavljanje letnika Komisija za
študijske zadeve članice univerze tudi študentu, ki ni izpolnil vseh pogojev za ponavljanje203,
če so nastopili upravičeni razlogi.204
Izjemno ponavljanje letnika se lahko odobri študentu, ki je redno sodeloval pri vseh s študijskim programom predvidenih oblikah
visokošolskega izobraževalnega dela in opravil obveznosti v obsegu manj kot 30 in ne manj kot 15 ECTS vpisanega letnika.
204
Glej 3. odst. 70. člena ZVis in 2. odst. 212. člen Statuta UM.
203
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Zoper odločitev Komisije za študijske zadeve je v roku 8 dni dopustna pritožba na
Univerzitetno komisijo za pritožbe študentov.
Iz 2. odst. 85. člena Statuta UM pa izhaja možnost, da lahko študentu, ki ni izpolnil vseh
obveznosti, določenih za napredovanje v višji letnik, komisija za študijske zadeve članice
univerze na njegovo prošnjo izjemoma odobri vpis v višji letnik205. V primeru, da študentu
prošnja ni bila odobrena, se ima na podlagi 3. odst. 85. člena študent pravico pritožiti na
Univerzitetno komisijo za pritožbe študentov v roku 8 dni.
Prav tako iz 87. člena izhaja, da se ima študent, ki mu ni bil odobren vpis v isti ali višji letnik
dodiplomskega ali podiplomskega študija, ker nima izpolnjenih vseh študijskih obveznosti po
študijskem programu oziroma Komisija za študijske zadeve članice ni odločila v roku 15 dni,
ima pravico pritožiti na Univerzitetno komisijo za pritožbe študentov v roku 8 dni.
Statut UL v 152. členu določa, da študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim
programom za vpis v višji letnik, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik, če je izpolnil
pogoje za ponavljanje, predpisane s študijskim programom, v 153. členu pa omogoča študentu,
da se lahko izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil vseh obveznosti, določenih s
študijskim programom za vpis v višji letnik, kadar ima za to opravičene razloge206. O vpisu iz
prejšnjega odstavka odloča komisija za študijske zadeve članice ali drug organ, določen s pravili
članice.
Roka za vložitev pritožbe na tem mestu Statut UL posebej ne določa.
Statut UP v 118.c členu omogoča študentu, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s
študijskim programom za vpis v višji letnik, da lahko v času študija enkrat ponavlja letnik.
Študent lahko ponavlja letnik pod pogoji, določenimi s študijskim programom. S 118. a členom
pa ureja možnost, da se lahko študent izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil vseh
obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, ko ima za to opravičene
razloge ali podeljen status v skladu z veljavnimi pravili univerze.
Roka za vložitev pritožbe na tem mestu Statut UP posebej ne določa.

Takšen vpis se lahko odobri študentu, ki obveznosti ni mogel izpolniti iz upravičenih razlogov ter je opravil predpisane obveznosti
predhodnih letnikov in obveznosti v obsegu več kot 30 ECTS vpisanega letnika, če je pričakovati, da bo izpolnil ostale obveznosti. Članica
lahko v študijskem programu izmed obveznosti, ki so določene kot pogoj za napredovanje v višji letnik, določi obveznosti, brez katerih izjemno
napredovanje ni mogoče, četudi je študent zbral več kot 30 ECTS točk, vendar v obsegu ECTS, ki je manjši, kot je določen za napredovanje
po prvem odstavku tega člena.
206
Upravičeni razlogi so npr.: materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, priznan status osebe s posebnimi
potrebami, aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah, aktivno sodelovanje v organih univerze.
205
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5.2.5.3 Podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov
V 212. členu Statuta UM so opredeljeni primeri, v katerih preneha status študenta207.
V primerih iz druge208, četrte209 in sedme210 alineje prejšnjega odstavka se lahko študentom iz
upravičenih razlogov211, status študenta podaljša, vendar največ za eno leto. 212
Študentke, ki v času študija rodijo, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno
leto, za vsakega živorojenega otroka.
O podaljšanju statusa študentom odloča Komisija za študijske zadeve Senata članice univerze.
Statut UL opredeljuje v 239. členu, da status študentu preneha v skladu z zakonom, ter da se

lahko v primerih, ko zakon tako določa, študentu iz upravičenih razlogov status študenta tudi

podaljša, vendar največ za eno leto. O podaljšanju statusa iz upravičenih razlogov213, odloča
komisija za študijske zadeve članice ali drug organ, določen s pravili članice.

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

Statut UP v 171. členu našteva primere, kdaj status študenta preneha.214
Status študenta preneha, če študent:
1. diplomira,
2. ne diplomira v dvanajstih mesecih po zaključku zadnjega semestra,
3. se izpiše,
4. se med študijem ne vpiše v naslednji letnik,
5. je bil izključen z univerze,
6. dokonča podiplomski študij,
7. ne dokonča podiplomskega študija v enem letu po poteku časa, predvidenega za izvedbo študijskega programa.
208
V primeru, ko ne diplomira v dvanajstih mesecih po zaključku zadnjega semestra.
209
V primeru, da se med študijem ne vpiše v naslednji letnik.
210
V primeru, ko ne dokonča podiplomskega študija v enem letu po poteku časa, predvidenega za izvedbo študijskega programa.
211
Status se lahko podaljša študentom, ki se hkrati izobražujejo po dveh ali več študijskih programih, študentom, ki imajo status vrhunskega
športnika, študentom, ki so izjemno aktivni na kulturnem in humanitarnem področju in študentom, ki imajo druge upravičene razloge
(materinstvo, bolezen, ki traja najmanj tri mesece v času predavanj ali en mesec v času izpitnih rokov, vojaškega roka, izjemne socialne in
družinske okoliščine, izobraževanje v tujini, aktivno delo v organih univerze oziroma članice univerze.
212
V skladu z 2. odst. 70. člena ZVis pa ne glede na drugo in sedmo alineo v prejšnji opombi študentu status preneha ob zaključku zadnjega
semestra, če je v času študija ponavljal letnik ali spremenil študijski program ali smer. Ta odstavek je dne 30.5.2012 na novo dodal 60. člen
ZUJF (Uradni list RS, št. 40/2012).
213
Upravičeni razlogi so npr.: daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, poseben status študenta.
214
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 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,
207
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V primerih iz druge 215 , četrte 216 , sedme 217 in osme 218 alineje prvega odstavka ter drugega
odstavka219 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 v skladu s 169. členom pravico do podaljšanja
študentskega statusa za eno leto za vsakega živorojenega otroka.
Rok za podajo pritožb v primerih podaljšanja statusa študenta iz upravičenih razlogov nobena
univerza posebej ne določa.
5.2.5.4 Varstvo pravic študentov
Varstvo pravic študentov je opredeljeno v 221. členu Statuta UM, 281. členu Statuta UL in
179. členu Statuta UP, sodno varstvo pa izhaja iz 71. člena ZVis, ki določa, da se lahko zoper
dokončno odločitev pristojnega organa visokošolskega zavoda o pridobitvi oziroma izgubi
statusa študenta in o drugih zadevah v zvezi s študijem sproži upravni spor.
Določba 221. člena Statuta UM tako omogoča, da se lahko študent, ki meni, da so bile kršene
njegove pravice, v roku 8 dni od dneva, ko mu je bila vročena odločba, oziroma od dneva, ko
je izvedel za kršitev, pisno pritoži. Če ni s predpisom ali s tem statutom določen drug pritožbeni
organ, odloča o pritožbi Univerzitetna komisija za pritožbe študentov.
Iz 281. člena Statuta UL izhaja, da ima študent univerze pravico do pritožbe zoper odločbe, ki
jih organi univerze ali članic sprejmejo o njegovih pravicah, obveznostih in odgovornostih. Če
ni s tem statutom drugače določeno, lahko vloži študent pritožbo iz prvega odstavka tega člena
v osmih dneh od dneva, ko mu je bila odločba vročena.
Statut UP v 179. členu opredeljuje pravico študenta univerze pravico do ugovora zoper sklepe,
ki jih organi univerze ali članic sprejmejo o njegovih pravicah, obveznostih in odgovornostih.
Če ni s tem statutom določeno drugače, lahko študent vloži ugovor iz prvega odstavka tega
člena v 15 dneh od dneva, ko mu je bil sklep vročen. Če ni s tem statutom določeno drugače, o
ugovoru študenta iz prejšnjega odstavka odloča komisija za študentske zadeve univerze.

– ne dokonča podiplomskega študija tretje stopnje v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra.
V primeru, ko ne diplomira na študijskem programu prve stopnje v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra.
216
V primeru, če se med študijem ne vpiše v naslednji letnik oziroma semester.
217
V primeru, ko ne dokonča podiplomskega študija druge stopnje po magistrskem študijskem programu v 12 mesecih po zaključku zadnjega
semestra.
218
V primeru, ko ne dokonča podiplomskega študija druge stopnje po enovitem magistrskem študijskem programu v 12 mesecih po zaključku
zadnjega semestra.
219
Študentu status preneha ob zaključku zadnjega semestra, če je v času študija ponavljal letnik ali spremenil študijski program ali smer.
215
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5.2.5.5 Izpis iz študijskega programa
Z izpisom iz študijskega programa je na tem mestu mišljen izpis, ki ga izvrši univerza oz.
članica univerze po uradni dolžnosti v primeru zadnjega možnega opravljanja izpita, ko le-tega
študent ne opravi. S tem se poseže v pravico študenta do izobraževanja.
Pravilnik o ocenjevanju in preverjanju znanja na UM220, ki med drugim ureja tudi vprašanja
glede izpisa iz univerze, v 17. členu določa, da rektor na predlog dekana članice po zaključenem
postopku iz 4. odst. 16. člena tega pravilnika221 izda odločbo, na osnovi katere se študenta izpiše
iz študijskega programa. Zoper to odločbo ima študent v roku 8 dni od vročitve te odločbe
pravico pritožbe na univerzitetno komisijo za pritožbe študentov.
5.2.5.6 Disciplinski postopki zoper študente222 – izključitev iz univerze kot sankcija
Iz 242. člena Statuta UM izhaja, da lahko zoper odločbo disciplinskega sodišča I. stopnje
študent in predlagatelj zahteve v petnajstih dneh od prejema pisnega odpravka odločbe vložita
ugovor na disciplinsko sodišče II. stopnje.
Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov UL v 24. členu pravilnika določa, da lahko
zoper odločbo disciplinskega organa prve stopnje študent, njegov zagovornik ali vložnik
zahteve za začetek postopka v petnajstih dneh po vročitvi pisnega odpravka odločbe vloži
ugovor na disciplinsko komisijo II stopnje Univerze v Ljubljani.
Iz 30. člena Pravilnika o disciplinski odgovornosti študentov UP pa izhaja, da lahko, zoper
odločbo disciplinske komisije članice univerze, študent, njegov pravni zastopnik ali vlagatelj
zahteve v petnajstih dneh od prejema pisnega odpravka odločbe, vložijo pritožbo na
disciplinsko komisijo univerze.

Sprejet na podlagi 110. člena Statuta UM, ki določa, da se oblike, potek, preverjanje in ocenjevanje znanja ter druga vprašanja v zvezi s
študijem in izpitnim redom ter vprašanja glede izpisa iz univerze podrobneje urejajo s splošnim aktom, ki ga sprejme Senat univerze po
predhodnem soglasju študentskega sveta univerze.
221
V kolikor je ocena izpitne komisije v primeru zadnjega možnega opravljanja izpita negativna, negativna pa je tudi ocena komisije, ki preveri
ustreznost ocene v primeru postopka ugovora študenta zoper oceno, se ga v skladu z 2. odst. 11. člena tega pravilnika izpiše iz študijskega
programa, po katerem je doslej študiral.
222
Glej Sodbo Vrhovnega sodišča RS, opr. št. I Up 131/2002, z dne 03.04.2003, iz katere izhaja, da morajo biti tudi v disciplinskih postopkih,
ki jih vodijo disciplinski organi visokošolskih zavodov, spoštovana procesna pravila ZUP, ki zagotavljajo enakopravno obravnavanje strank v
postopku (»Pravilnik vsebuje le osnovne določbe o disciplinski odgovornosti študentov, disciplinskih ukrepov, uvedbi postopka, disciplinskih
organov in pravicah študentov, ne vsebuje pa določb o vodenju postopka. Ker gre v tem primeru za javno šolo, ustanovljeno na podlagi Zakona
o visokem šolstvu, je, glede na pomanjkanje postopkovnih pravil v pravilniku, na podlagi 4. člena ZUP, potrebno upoštevati določbe ZUP.«).
Enako tudi Kovač Polona in Ferderber Nataša: Raba ZUP v disciplinskem postopku zoper študente - da ali ne?, Javna uprava, 42 (2006) 4,
str. 923.
220

82

Blanka Fras, Subsidiarna in smiselna uporaba ZUP v postopkih pri uveljavljanju pravic in dolžnosti študentov pri nas in ureditev v izbranih evropskih državah

5.2.5.7 Ugotovitve odstopanj ureditve rokov v internih aktih od določb ZUP
Na podlagi zgoraj navedenega sem ugotovila, da so v primeru odločanja o izjemnem
ponavljanju letnika in izjemnem vpisu v višji letnik v primeru neopravljenih pogojev za
ponavljanje oz. vpis v višji letnik ter o podaljšanju statusa študentov iz upravičenih razlogov
dopustno s strani posameznih univerz avtonomno določeni drugačni (to je krajši roki) za
pritožbo. Ker v teh primerih ne gre za odločanje o pravicah223 oz. pravnih koristih, ampak le o
možnostih v okviru pravic (pravice do ponavljanja letnika, pravice do napredovanja v višji
letnik…), ki izhajajo iz ustavno zagotovljene pravice do izobraževanja, ni potrebno upoštevati
15-dnevnega roka za pritožbo, kot ga določa ZUP, niti ni potrebno drugačnega roka določiti z
zakonom. V postopkih, ko pa se odloča o pravici za vpis in o izpisu iz univerze, bi bilo drugačen
rok za pritožbo potrebno urediti enotno z zakonom, sicer je potrebno upoštevati rok za pritožbo
15 dni po ZUP. Iz navedenega razloga bom v 7. poglavju predlagala, da se v novi procesni
zakon vnese določba, iz katere bi v primeru vpisa na univerzo izhajala pravica do pritožbe v
roku, določenem v sklepu o rezultatu izbirnega postopka. V primeru izpisa, ko gre za poseg v
pravico do izobraževanja, pa bom najprej predlagala v 6. poglavju v okviru evolucijskih
sprememb obstoječih predpisov, da se v Pravilniku o ocenjevanju in preverjanju znanja na UM
spremeni rok za pritožbo iz 8 na 15 dni, v 7. poglavju pa bom predlagala, da se z novim
zakonom določi rok 8 dni. S tem bi poenotili neskladnost med univerzami ter zadostili zahtevi
ZUP o drugačni določitvi roka le z zakonom (ZVis kot področni zakon roka za vložitev pritožbe
ne določa).
Prav tako bi načeloma bilo potrebno z zakonom določiti rok za pritožbo, kadar se odloča o
pritožbi študenta v zvezi z izključitvijo iz univerze v okviru disciplinskega postopka, saj gre
tudi v tem primeru za poseg v pravico do izobraževanja. vendar sem prišla do ugotovitve, da je
v tem primeru že z internimi akti posameznih univerz določen rok za pritožbo 15 dni in je enak
roku za pritožbo, kot ga določa ZUP, zato v tej fazi spremembe obstoječih predpisov niso
potrebne. A zaradi varovalke, da posamezna univerza tega roka ne bi naknadno skrajšala, bom
podala predlog v 7. poglavju za določitev roka za pritožbo 15 dni.
5.2.6 Kontradiktorni procesni predpisi in nespoštovanje hierarhije pravnih predpisov
Kot je razvidno iz prejšnjih podpoglavij, pride pri rabi procesnih institutov nemalokrat do
dileme, kateri procesni predpis uporabiti, ali že v osnovi določila splošnega upravnega
postopka, kjer ni drugih postopkovnih določb, ali določila splošnega upravnega postopka
namesto določil postopka, kot ga urejajo hierarhično nižji pravni akti, v kolikor pride do
nasprotja med določbami, ki urejajo isti institut oziroma, da se zaradi tega, ker so ti instituti
223

Edino v primeru materinstva gre za pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živo rojenega otroka.
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urejeni s kakršnokoli specialno določbo, v tem delu izključijo določila splošnega upravnega
postopka.
Zagovarjam stališče, da bi morala pravna ureditev uveljavljanja pravic in določanja obveznosti
strankam (v konkretnem primeru študentom) biti za vse enaka in predvsem pregledna, kar bi
bilo v skladu z načelom enakosti pred zakonom, a kot smo ugotovili na podlagi zgoraj
navedenih primerih temu na obravnavanih področjih pogosti ni tako. Tudi zato bom posebno
poglavje namenila evolucijskim spremembam, kot tudi zametkom nove procesne zakonodaje,
ki bi opisane težave rešila, saj se mi zdi problematično urejanje postopkov v zvezi z
uveljavljenjem najbolj temeljnih pravic in dolžnosti s pomočjo avtonomnih aktov univerz in
podzakonskih predpisov.
5.3

SODNA PRAKSA ZARADI KRŠITEV PRAVIL POSTOPKA PRI
UVELJAVLJANJU PRAVIC IN DOLŽNOSTI ŠTUDENTOV V REPUBLIKI
SLOVENIJI

5.3.1 Uvod
Z namenom oblikovanja predlogov, ki bi zapolnili pravne praznine v postopkih pri
uveljavljanju pravic in dolžnosti študentov, ter da bi pravočasno odstranili težave, s katerimi bi
se lahko soočili upravni sodniki pri tehtanju, katere pravne akte uporabiti pri odločanju – ali
pravne akte univerze ali zakon ter ustavo, bom v nadaljevanju pregledala sodno prakso224 in
poskušala ugotoviti, koliko je bilo dejansko ugotovljenih kršitev postopka ter poiskati pravne
probleme, s katerimi so se (in se verjetno še bodo) srečevali upravni sodniki225 pri odločanju o
tistih pritožbah zoper upravne akte univerz, pri katerih je prišlo do kršitev procesnih predpisov
pri uveljavljanju pravic in dolžnosti študentov.
5.3.2 Pregled in analiza sodne prakse
Sodna praksa, ki jo bom obravnavala na tem področju zajema:
-

Odločbe Upravnega sodišča RS,

Odločbe Vrhovnega sodišča RS.

O vplivu Evropske skupnosti na upravno sodstvo v Republiki Sloveniji in v Evropi Kerševan Erik, Vpliv ES na upravno sodstvo doma in v
Evropi, Podjetje in delo, 2005, št. 6-7, str. 980-988.
225
Podobno tudi Kovač Polonca, Remic Matjaž, Izbrani vidiki razvoja ZUP - prek današnjih problemov k jutrišnjim ciljem, Pravna praksa,
2014, št. 2, str. 21:»Večkrat ni jasno in se razčiščuje šele v sodnih sporih, kdaj gre pri aktih uprave za upravno in kdaj (le) civilno oziroma
pogodbeno delovanje.«
224

84

Blanka Fras, Subsidiarna in smiselna uporaba ZUP v postopkih pri uveljavljanju pravic in dolžnosti študentov pri nas in ureditev v izbranih evropskih državah

Sodba Upravnega sodišča RS, opr. št. III U 58/2010, z dne 18.11.2010 je bila v zadevi
zavrnitve opravljanja študijskih obveznosti izdana ob upoštevanju 71. člena ZVis, ki študentom
v primeru odločanja o zadevah v zvezi s študijem omogoča sodno varstvo. V konkretnem
primeru gre za upravni spor, ki je urejen v določilu drugega stavka 1. odstavka 2. člena Zakona
o upravnem sporu. Na podlagi citirane določbe je namreč možno sprožiti upravni spor tudi
zoper akt, ki sicer ni upravni akt v smislu 2. odstavka 2. člena ZUS-1, če tako določa poseben
zakon. Iz izpodbijanega sklepa, s katerim je bila zavrnjena tožnikova prošnja za opravljanje
obveznosti za prvi letnik, izhaja, da tožena stranka za svojo odločitev ni navedla in niti uporabila
nobene pravne podlage. Posledično tudi ni navedla pravno relevantnega dejanskega stanja
zadeve in razlogov, ki so takšno odločitev narekovali, navedenih pomanjkljivosti pa ni odpravil
niti drugostopenjski organ v pritožbenem postopku. Prvostopenjski in drugostopenjski organ

bi morala postopati s smiselno uporabo določil ZUP, a je bil izdan le sklep, namesto
odločbe v skladu z ZUP. Navedena ugotovitev je izpeljana iz dejstva, da ima stranka možnost
sprožiti upravni spor in iz nadaljnje presoje sodišča, da mora pristojni organ v zadevi izdati
odločbo (in ne sklep, kot je to storil prvostopni organ v tej zadevi) ob smiselni uporabi določb
ZUP, ki se nanašajo na obrazložitev upravnih odločb (214. člen ZUP), kajti brez tega nadzor
nad zakonitostjo takega akta ni mogoč (primerjaj npr. sodbe Upravnega sodišča RS, opr. št. U
610/2001 z dne 28. 5. 2003, opr. št. U 1231/2001 z dne 4. 6. 2003 in opr. št. U 295/2000 z dne
10. 12. 2003 ter Sodbo Upravnega sodišča RS, opr. št. I U 94/2009, z dne 23.01.2009).226
Nasprotni primer od zgoraj navedenega izhaja iz Sodbe Vrhovnega sodišča RS, opr. št. I Up
553/2008, z dne 17.09.2009, iz katere je razvidna odločitev, da Sklep o zavrnitvi doktorske
disertacije predstavlja del postopka ocenjevanja, kar je opravilo strokovne narave in nima
značaja odločanja o upravni stvari, saj sprejetje doktorske disertacije oziroma negativna
ocena doktorske disertacije ni pravica ali pravna korist s področja upravnega prava.227
Zoper oceno senata, kot opravilo strokovne narave, tudi ni zagotovljeno sodno varstvo po
določbi 71. člena ZViS228, saj je po tej določbi zagotovljeno sodno varstvo le v tistih zadevah
v zvezi s študijem, v katerih se odloča o kakšni pravici ali pravni koristi študenta.
V zadevi, v kateri je bila izdana Sodba Upravnega sodišča RS, opr. št. U 742/2003, z dne
07.07.2004, je bil predmet spora vpis v 2. letnik podiplomskega študija. Vprašanje je bilo, ali
vpis v 2. letnik podiplomskega študija spada v avtonomno sfero delovanja univerze, ali pa gre
za področje, na katerega sega javni interes in je to področje pokrito tako z določenimi
materialno-pravnimi določbami v zakonu in tudi postopkovnimi pravili, bodisi, da so ta pravila

Glej obrazložitev Sodbe Upravnega sodišča RS, opr. št. III U 58/2010, z dne 18.11.2010.
Tako izhaja tudi iz Sodbe Vrhovnega sodišča RS, opr. št. I Up 1449/2002, z dne 09.03.2005, s tem, ko se je sodišče opredelilo do maturitetne
ocene na način, da ne gre za pravico ali pravna korist osebe, zato se pri odločanju o njej ne uporabljajo določbe ZUP.
228
Podobno tudi Sodba Vrhovnega sodišča RS, opr. št. X Ips 328/2012, z dne 11.09.2013 in Sodba Vrhovnega sodišča RS, opr. št. X Ips
151/2013, z dne 10.06.2015: »Presoja izvirnosti magistrskega dela je strokovno pedagoško opravilo, pri katerem mora imeti pristojni organ
tožene stranke vso avtonomijo. V njegova stališča glede tega vprašanja sodišče ne more posegati oziroma jih presojati.«
226
227
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opredeljena v zakonu ali v internih aktih (avtonomne) univerze. Sodišču se v konkretnem
primeru ni bilo treba spuščati v materialno-pravno presojo izpodbijane odločitve, zato ker je
ugotovilo, da je tožena stranka očitno kršila procesne določbe Statuta Univerze, ki imajo svojo
javno-pravno podlago tudi v ZVis. Vpis v podiplomski študij sicer nima ustavne podlage v
določeni ustavni pravici, saj določilo 3. odstavka 57. člena Ustave določa samo to, da država
ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo ustrezno izobrazbo. Predmetni spor pa ima
ustavno-pravno podlago le v določilu 2. odstavka 14. člena Ustave, zakonodajalec pa je to
ustavno načelo konkretiziral v določilu 1. odstavka 7. člena ZVis. Ker je z določbo 71. člena
ZVis zakonodajalec na jasen način izrazil, da gre v sporih na podlagi določila 71. člena ZVis
za spore, ki sicer ne pomenijo upravnih stvari (v smislu določila 2. odstavka 1. člena ZUP ali
določila 2. odstavka 2. člena ZUP, ampak gre za spore v javno-pravnih stvareh, je treba v
konkretnih primerih smiselno uporabiti določila ZUP (4. člen ZUP).
Z izpodbijano odločitvijo je tožena stranka kot neutemeljeno zavrnila pritožbo tožnice zoper
sklep o ustavitvi postopka z dne 11. 10. 2002 za vpis tožnice v 2. letnik podiplomskega študija.
V tej odločitvi o ustavitvi postopka, ki je naslovljena kot "Odgovor na dopis prijava za vpis",
in jo je sprejel tajnik Pedagoške fakultete, prvo-tožena stranka obvešča tožnico, da zaključuje
vse postopke v zvezi z vpisom za leto 2002/2003. Opisuje, kako je potekal postopek, da je
tožnica zavrnila podpis aneksa k pogodbi o podiplomskem študiju, da je bila vloga že zavržena,
pa kasneje vložena nova prošnja, da je bil postavljen dokončen rok za predložitev popolne
dokumentacije za vpis na dan 20. 11. 2002 in da je tožnica ponovno predložila nepopolno vlogo
dne 3. 12. 2002. Prvo-tožena stranka v tem "odgovoru na dopis" tudi navaja, da zoper ustavitev
postopka ni pritožbe. Tožena stranka je s tem kršila pravila Statuta Univerze glede
dvostopenjskega odločanja v tovrstnih zadevah.

Iz Sodbe Upravnega sodišča RS, opr. št. U 886/2001, z dne 07.08.2003 izhaja, da tožena
stranka svojo odločitev utemeljuje zgolj z navedbo, da sklep Komisije za podiplomski študij
temelji na pravilni uporabi določil Statuta o trajanju podiplomskega študija in "veljavnim
magistrskim študijskim programom". Po 1. odstavku 214. člena ZUP mora obrazložitev
upravne odločbe obvezno vsebovati kratko obrazložitev zahtevka stranke, ugotovljeno
dejansko stanje, razloge zaradi katerih ni bilo ugodeno zahtevku stranke ter pravne predpise in
razloge, ki so glede na ugotovljeno dejansko stanje narekovali v izreku navedeno odločitev.
Sodišče je ugotovilo, da so dejanske okoliščine nepopolno ugotovljene, saj tožena stranka v
obrazložitvi izpodbijanega sklepa le pavšalno navaja, da odločitev Komisije za podiplomski
študij temelji na pravilni uporabi določil Statuta, ne navede pa, na podlagi katerih določil je
sprejela takšen sklep ter zakaj in iz katerih konkretnih razlogov ni ugodila tožničini prošnji za
podaljšanje roka za oddajo magistrske naloge. Iz izpodbijanega sklepa tudi ni razvidno, na
podlagi katerih dokazov je tožena stranka prišla do sklepa o dejanskem stanju.
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V skladu z 2. odstavkom 254. člena ZUP je potrebno pritožbene ugovore v obrazložitvi
odločbe druge stopnje argumentirano presoditi. Kolikor upravni organ druge stopnje ne
presodi vseh pritožbenih ugovorov gre za kršitev pravil postopka, ki je bistvena, če opustitev
presoje vpliva ali bi lahko vplivala na odločitev organa druge stopnje.
S Sodbo Upravnega sodišča RS, opr. št. II U 8/2013, z dne 20.03.2013 se je najprej presojalo,
ali je možno sprožiti upravni spor v primeru tožbe v zvezi s pogojnim vpisom v višji letnik. Po
določbi 71. člena Zakona o visokem šolstvu (ZVis) je možno sprožiti upravni spor zoper
dokončno odločitev pristojnega organa visokošolskega zavoda o pridobitvi oziroma izgubi
statusa študenta in o drugih zadevah v zvezi s študijem. Zato je v tej zadevi bistveno vprašanje
ali izpodbijana odločitev pomeni odločitev o drugi zadevi v zvezi s študijem, kajti le zoper
takšne odločitve je po 71. členu ZVis možno sprožiti upravni spor, kot je urejen v določbi
drugega stavka 2. člena Zakona o upravnem sporu (ZUS-1). Na podlagi citirane zakonske
določbe je namreč možno sprožiti upravni spor tudi zoper akt, ki sicer ni upravni akt v smislu
drugega odstavka 2. člena ZUS-1, če tako določa poseben zakon. Pri odločitvi o pogojnem
vpisu v višji letnik po mnenju sodišča nedvomno gre za odločitev o zadevi v zvezi s
študijem in zato ima tožnica zoper takšno odločitev sodno varstvo v upravnem sporu.

Pravice in dolžnosti študentov do vpisa in izobraževanja pod enakimi, z zakonom, statutom in
študijskim programom določenimi pogoji, ureja Zakon o visokem šolstvu (ZVis) v svojem 66.
členu. Le-ta v prvem odstavku navedenega člena določa pogoje za redno napredovanje, medtem
ko v sedmi alineji drugega odstavka navedenega člena pooblašča visokošolski zavod, da
postopek in pravila o ponavljanju letnika oziroma pogojnem napredovanju podrobneje uredi s
statutom. Tako pogojno napredovanje študentov, v skladu z drugim odstavkom 66. člena ZVis,
podrobneje ureja Statut UM.
Glede navedene zadeve je bila odločitev sodišča prve stopnje potrjena, s tem ko je Vrhovno
sodišče RS s Sodbo, opr. št. X Ips 148/2013, z dne 22.05.2013, zavrnilo revizijo.

Iz Sodbe Upravnega sodišča RS, opr. št. U 233/2003, z dne 08.09.2004 izhaja, da
nadaljevanje prekinjenega študija oziroma vpis v visokošolski strokovni program sicer nimata
ustavne podlage v določeni materialno-pravni ustavni pravici, saj določilo 3. odstavka 57. člena
Ustave določa samo to, da država ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo ustrezno
izobrazbo, kar je programska norma s t.i. pozitivnim statusom. Vendar pa gre v zadevah
nadaljevanja prekinjenega študija oziroma vpisa v visokošolski strokovni program za vprašanje
dostopa do izobraževanja. To pomeni, da ima predmetni spor ne samo programsko, ampak tudi
iztožljivo ustavno-pravno podlago in sicer v določilu 2. odstavka 14. člena Ustave, ki pravi, da
so vsi pred zakonom enaki. Gre za splošno pravno načelo, ki pomeni, da načeloma - če ni
objektivnih in upravičenih razlogov - ni dovoljeno pravno razlikovanje med posamezniki v
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zvezi z njihovimi zakonskimi pravicami ali pravnimi interesi. Zakonodajalec je to ustavno
načelo konkretiziral v splošnem določilu 1. odstavka 7. člena ZVis, ki določa, da imajo
državljani Republike Slovenije pravico do izobraževanja na visokošolskih zavodih v Republiki
Sloveniji pod enakimi pogoji. Še bolj konkretno je sporno vprašanje urejeno v določilu 1.
odstavka 66. člena ZVis, ki določa, da imajo študenti pravico do vpisa in izobraževanja pod
enakimi, z zakonom, statutom in študijskim programom določenimi pogoji.
Smiselna uporaba ZUP bi v obravnavanem primeru zahtevala od tožene stranke, da v
izpodbijani odločbi odgovori na ključne, to je na najbolj bistvene pritožbene ugovore. To
pa sta ugovor glede kršitve ustavnega načela enakosti pred zakonom, ki se neposredno
nanaša na zakonsko pravico iz določila 1. odstavka 7. člena in 1. odstavka 66. člena Zvis.
V zadevi, v kateri je bila izdana Sodba Upravnega sodišča RS, opr. št. I U 1974/2011, z dne
19.12.2012, ko je tožnica uveljavljala sodno varstvo zoper del odločbe, s katerim je bilo
določeno, katere izpite mora še opraviti in v kakšnem vrstnem redu jih mora opraviti, je sodišče
po predhodni ugotovitvi, da gre za odločanje o zadevi v zvezi s študijem, saj gre za določitev
pogojev, pod katerimi se tožnici dovoli vpis v četrti letnik izrednega študija, nadalje presojalo
zgolj spoštovanje pravil ZUP pri izdaji odločbe, ni pa presojalo samega izpolnjevanja
pogojev za izdajo odločbe o dovolitvi vpisa ter izpolnjevanja oziroma neizpolnjevanja
pogojev za priznanje posameznih obveznosti, ki jih študentje opravijo na drugih
izobraževalnih ustanovah in v okviru drugih študijskih programov.

V zadevi, v kateri je bila izdana Sodba Upravnega sodišča RS, opr. št. II U 203/2013, z dne
12.02.2014 je bil po presoji sodišča postopek odvzema magistrskega naziva izveden v skladu s
citiranimi določbami Statuta UM. Neutemeljen je zato tožbeni ugovor, da tožena stranka ni
postopala v skladu z določili ZUP. Statut UM postopkovno ureja odvzem znanstvenega naslova
in ZUP se uporablja samo glede tistih vprašanj, ki s Statutom UM niso posebej urejena. Uporaba
izrednih pravnih sredstev po ZUP zato v obravnavanem primeru ne pride v poštev.
S Sodbo Vrhovnega sodišča RS, opr. št. U 1375/95-6, z dne 15.05.1996 se je odločalo o
sporu, v katerem je tožena stranka z izpodbijanim sklepom zavrnila pritožbo tožeče stranke, ker
ni bila uvrščena na seznam sprejetih kandidatov. Tožena stranka v sklepu navaja, da je tožeča
stranka sicer v roku oddala prvo prijavo za vpis, ni pa oddala potrebnih overjenih spričeval
srednje šole, zato je bila izločena iz nadaljnjega postopka. Kandidati, ki so končali srednjo šolo
pred 1.6.1995, so skladno s pogoji razpisa za vpis morali predložiti maturitetno spričevalo ali
spričevalo o zaključnem izpitu k prvi prijavi za vpis, spričevali tretjega in četrtega letnika pa
najkasneje do 10.5.1995. Tožena stranka ni ugotovila kršitev določil pravilnika o razpisu za
vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu in razpisa za vpis v študijsko leto 1995 in je pritožbo
zavrnila.
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V obravnavani zadevi je tožena stranka v okviru izvajanja vpisa v študijske programe, na
podlagi Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi v vpisa v visokem šolstvu izdala izpodbijani
sklep, ki ga sodišče šteje za konkretni upravni akt. Po presoji sodišča je tožbeni ugovor, da je
tožena stranka kršila pravila postopka, utemeljen. Tožena stranka deluje na upravnem področju,
ki je urejeno s posebnim zakonom, to je zakonom o visokem šolstvu; ta zakon nima posebnih
procesnih določb o ravnanju s prijavo za vpis. Zato je potrebno v tem primeru, ko posamezna
vprašanja postopka s posebnim zakonom niso drugače urejena, postopati po določbah ZUP (2.
in 3. člen ZUP). Ker pa se posamezna vprašanja postopka lahko za določeno upravno področje
drugače uredijo le z zakonom, se tožena stranka neutemeljeno sklicuje na določbe Pravilnika
razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu v zvezi s postopkovnimi določili pri
obravnavanju tožničine vloge, kajti organ, ki je obravnaval tožničino vlogo, bi moral upoštevati
določbe ZUP. V skladu s 1. odstavkom 68. člena ZUP bi moral, potem ko je po prejemu
tožničine vloge ugotovil, da je le-ta pomanjkljiva, ker ni priloženih vseh z razpisom zahtevanih
dokazil, tožnico opozoriti na odpravo teh pomanjkljivosti in ji določiti rok, v katerem mora to
storiti, hkrati pa jo tudi opozoriti na posledice, če tega ne bo storila. Če pomanjkljivosti niso
odpravljene in zaradi tega vloge ni mogoče obravnavati, se na podlagi 2. odstavka 68. člena
ZUP šteje, da vloga ni bila vložena.
Bistvo v tej zadevi je, ker Zakon o visokem šolstvu nima določb o postopku za prijavo na
razpis in izvedbo vpisa, je treba postopati po določbah ZUP.
5.3.3 Sklep
Iz navedenih primerov sem ugotovila, da je sodišče preden je pristopilo k odločanju o vseh
konkretnih zadevah, katere procesne predpise uporabiti v zadevah v zvezi s študijem, pri čemer
je prišlo do spoznanja, da posamezne zadeve v zvezi s študijem (pravice, ki jih v 66. členu
našteva ZVis in se podrobneje urejajo v statutih univerz) sicer nimajo ustavne podlage v
določeni ustavni pravici, saj določilo 3. odstavka 57. člena Ustave določa samo to, da država
ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo ustrezno izobrazbo. Tovrstni spori pa imajo
ustavno-pravno podlago le v določilu 2. odstavka 14. člena Ustave, zakonodajalec pa je to
ustavno načelo konkretiziral v določilu 1. odstavka 7. člena ZVis. Ker je z določbo 71. člena
ZVis zakonodajalec na jasen način izrazil, da gre v sporih na podlagi določila 71. člena ZVis
za spore, ki sicer ne pomenijo upravnih stvari (v smislu določila 2. odstavka 1. člena ZUP ali
določila 2. odstavka 2. člena ZUP, ampak gre za spore v javno-pravnih stvareh in je treba tudi
v teh primerih smiselno uporabiti določila ZUP (4. člen ZUP). Sodišče pa je seveda, kadar so
bili posamezni postopki podrobneje opredeljeni z internimi akti univerz, le-te upoštevala
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in ugotavljala kršitev določb internih aktov229. Če pa določeno področje univerza ni uredila
avtonomno, bi le-ta morala za posamezne postopke smiselno upoštevati pravila splošnega
upravnega postopka. V kolikor temu ni bilo tako, je sodišče ugotovilo kršitve postopka. Iz
številnih sodb je razvidno, da se sodišče ni spuščalo v materialno-pravno presojo organov
univerz in ji s tem priznala ustavno podeljeno avtonomijo.
5.4

PREVERJANJE 2. HIPOTEZE

Na podlagi zapisanih ugotovitev iz poglavja 5 ob ugotavljanju pravnih problemov, s katerimi
se srečujejo subjekti (zlasti študenti, kandidati za vpis v študijske programe posameznih
univerz, uradne osebe, ki vodijo postopke ter organi odločanja) v visokošolskih postopkih pri
uveljavljanju pravic in dolžnosti študentov ter sodne prakse zaradi kršitev postopka pri
uveljavljanj le-teh. lahko potrdim drugo tezo, in sicer, da je zaradi specifike visokošolskih
postopkov Zakon o splošnem upravnem postopku relativno neuporaben, zaradi česar prihaja
do urejanja postopkov v zvezi z uveljavljanjem pravic in dolžnosti študentov v mnogih
podzakonskih predpisih in avtonomnih aktih univerz. Zaradi obstoječih pravnih praznin in
kolizij med omenjenimi pravnimi akti bi bilo vse postopke na področju uveljavljanja pravic in
dolžnosti študentov na slovenskih državnih univerzah najustrezneje in najučinkoviteje urediti z
novim procesnim zakonom.
Čeprav ni dobro, da bi sprejeli preveliko število procesnih aktov za posamezna področja, za
katera se pokaže kakršnakoli specifika, saj je ravno bistvo Zakona o splošnem upravnem
postopku čim bolj poenotiti postopke in strankam v postopkih nuditi enako pravno varstvo,
menim, da je zaradi izjemno velike specifike na področju visokega šolstva, zlasti zaradi kratkih
rokov in kompleksnih prijavno-sprejemnih postopkov, ki so vezani na študijsko leto 230 ter
izvedbo pedagoškega procesa, področje visokega šolstva tako posebno, da je potrebno nekatere
postopke urediti drugače, kot so določeni z instituti Zakona o splošnem upravnem postopku.
Ne samo, da se kaže potreba, da se specifike uredijo na nacionalnem nivoju z zakonom, ampak
iz 3. člena Zakona o splošnem upravnem postopku izhaja zahteva, da se lahko posamezna
vprašanja na kakšnem upravnem področju uredijo drugače le z zakonom.
K argumentaciji, ki potrjuje pravilnost postavljene teze, bi znova izpostavila le ključne
ugotovitve preteklih poglavij:
a) Specifika visokošolskih razmerij je zelo izrazita, zato lahko naštejemo kar veliko izjem
oz. drugačnega urejanja, kot v ZUP-u.
Glej tudi Sodbo Upravnega sodišča RS, opr. št. II U 98/2012, z dne 10.04.2013 in Sodbo Vrhovnega sodišča RS, opr. št. X Ips 188/2013, z
dne 14.4.2015.
230
Študijsko leto na podlagi 98. člena Statuta UM traja od 1. oktobra do 30. septembra v naslednjem koledarskem letu.
229
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b) Število podzakonskih predpisov in internih aktov univerz, ki urejajo ta razmerja je tako
številčno, kot tudi obsežno.
Sicer je zadnji del hipoteze za enkrat še moje osebno stališče, podkrepljeno (glej rezultate
priloženih strukturiranih intervjujev) s stališči uradnih oseb, ki na ostalih dveh univerzah
izvajajo podobne postopke, pa bi vsaj zaradi prihrankov na račun poenostavljenih, hitrejših in
posledično cenejših postopkov bilo smiselno resno razmisliti o tovrstnem zakonu, ki bi bil nujno
orodje za učinkovitejše delo v obravnavanih postopkih.
5.5

NUJNOST NOVELIRANJA IN OBLIKOVANJA ENOTNEGA PROCESNEGA
ZAKONA ZA POSTOPKE NA UNIVERZAH RS

V magistrski nalogi je bila preverjana prva hipoteza, da je prekoračena avtonomija univerz pri
oblikovanju in uporabi internih procesnih predpisov glede načina uresničevanja ustavne
pravice do izobraževanja, posledično lahko, zaradi različnega urejanja in uporabe predpisov s
strani različnih slovenskih univerz, pride do kršitve 14. člena ustave – enakost pred zakonom
ter 22. člena ustave – enako varstvo pravic, delno potrjena.
Druga hipoteza, da je zaradi specifike visokošolskih postopkov Zakon o splošnem upravnem
postopku relativno neuporaben, zaradi česar prihaja do urejanja postopkov v zvezi z
uveljavljanjem pravic in dolžnosti študentov v mnogih podzakonskih predpisih in avtonomnih
aktih univerz. Zaradi obstoječih pravnih praznin in kolizij med omenjenimi pravnimi akti bi
bilo vse postopke na področju uveljavljanja pravic in dolžnosti študentov na slovenskih
državnih univerzah najustrezneje in najučinkoviteje urediti z novim procesnim zakonom, pa je
bila potrjena.
Iz navedenega razloga izhaja nujnost oblikovanja enotnega procesnega zakona za postopke na
univerzah v Republiki Sloveniji oz. v začetni fazi vsaj noveliranja obstoječih predpisov, kar bo
predstavljeno v naslednjih dveh poglavjih (6. in 7.).
Čeprav bi že samo dejstvo, da določeno področje ni pravno urejeno, bilo običajno dovolj dober
razlog, da se pristopi k zakonskemu urejanju, pa bi na tem mestu dodala še nekatera dodatna
opozorila, priporočila in razloge, zakaj je nujno pristopiti k izvajanju sprememb.
Pravne praznine in neurejena zakonodaja pripeljejo do kršitev pravil postopkov in pravic strank
v postopkih. V določenih primerih tudi do skupinskih kršitev, ki imajo lahko za posledico
skupinske tožbe, te pa so lahko ob izgubljenih tožbah veliko finančno breme za univerze.
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A zaključila bi s stališčem, da je k spremembam potrebno pristopiti z razlogom in željo po
oblikovanju uporabnikom prijazne zakonodaje, ki bo jasna, uporabljiva in bo posledično
prispevala k bolj učinkovitim in cenejšim upravnim postopkom. Sedaj žal temu ni tako, kar
lahko potrdijo vsi deležniki, ki vodijo postopke, in ki si želijo predlaganih sprememb, kar je
razvidno iz rezultatov, pridobljenih s strukturiranimi intervjuji.
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6

6.1

PREDLOGI
PREDPISOV

EVOLUCIJSKIH

SPREMEMB

OBSTOJEČIH

PRAVNIH

UVOD

Predlagane rešitve, predstavljene v tem poglavju, so nastale kot posledica ugotovitev, ki
izhajajo iz 5. poglavja, dolgoletne uporabe procesnih predpisov s strani uradnih oseb na
posameznih univerzah v postopkih v zvezi z uveljavljanjem pravic in dolžnosti študentov ter
sodne prakse zaradi kršitev postopka pri uveljavljanju le-teh.
Po opravljeni kvalitativni in kvantitativni oceni pravnih aktov, ki se na tem področju
uporabljajo, bom v tem poglavju preverila, določila katerih aktov bi bilo nujno novelirati, še
pred sprejetjem morebitnega novega procesnega zakona na področju visokega šolstva.
Zato bom v tem poglavju pripravila predloge nujnih evolucijskih sprememb, ki bi s pomočjo
novel obstoječih predpisov izboljšali trenutne predpise, ki urejajo postopke, v katerih študenti
uveljavljajo svoje pravice in dolžnosti na visokošolskem področju (pri čemer se bom omejila
na najbolj nujne spremembe, obravnavane v nadaljevanju).
Zagovarjam sicer stališče, da bi bilo dolgoročno gledano zaradi obstoječih pravnih praznin in
kolizije pravnih aktov na tem področju najlažje in najučinkoviteje urediti z novim zakonom vse
postopke na področjih uveljavljanja pravic in dolžnosti študentov na slovenskih univerzah in
ostalih visokošolskih zavodih, manjše nujne spremembe (npr. kontradiktornost glede rokov za
pritožbo, ki so različno urejeni v zakonu in avtonomnih aktih univerz), ki bi lahko imele za
posledico množične tožbe, pa z noveliranjem obstoječega Zakona o visokem šolstvu.
6.2

NUJNOST NOVELIRANJA OBSTOJEČIH AKTOV

V nadaljevanju se bom omejila na predloge sprememb obstoječe zakonodaje, ki so najbolj
nujne, s poudarkom na procesnih institutih in procesnih dejanjih glede vložitve vloge – prijave

za vpis, nepopolne in nerazumljive vlogi – prijave za vpis, delnega in popolnega umika
vloge – prijave za vpis, spremembo zahtevka – študijskih želja ter rokov (za vložitev
pritožbe).
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6.2.1 Vložitev vloge
Predlagane rešitve:
a) Sprememba Zakona o visokem šolstvu na način, da se najprej zapiše na bolj pregledno
mesto dosedanja določba 2. odst. 81. f člena Zakona o visokem šolstvu (celotni člen nosi naslov
eVŠ evidenca prijavljenih za vpis), ki določa, da prijava za vpis v visokošolske študijske
programe poteka z elektronsko vlogo v eVŠ, pri čemer bi se citirana določba morala razširiti
tako, da bi urejala tudi način vložitve vloge, kot jo sedaj določajo 13. člen231 , 51. člen232 in 58.
člen233 Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu, in sicer na način, da
morajo kandidati za vse stopnje študija oddati elektronsko prijavo prek spletnega portala eVŠ,
in to do roka, določenega z razpisom. Če se kandidat prijavlja s kvalificiranim digitalnim
potrdilom, se natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja. Kot pravočasna se upošteva prijava, ki
je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v
eVŠ do roka, določenega z razpisom. Če se kandidat prijavlja brez kvalificiranega digitalnega
potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave poslati elektronsko v eVŠ
do roka določenega z razpisom, nato pa ga mora natisniti, podpisati in priporočeno poslati po
pošti ali osebno dostaviti v roku in na naslov, ki sta določena z razpisom. Kot pravočasna se
šteje vloga, ki je bila izpolnjena v eVŠ do roka, določenega z razpisom, natisnjena v istem
besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, ter podpisana in priporočeno
poslana pristojni instituciji v roku, določenem z razpisom, ki je lahko največ pet dni po roku,
določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ. Ne glede na način prijave kandidat
pošlje priloge k prijavi priporočeno po pošti ali jih osebno dostavi v skladu z razpisom.
Obrazložitev:
Na podlagi ugotovitve, to je, da bi moral biti način vložitve vloge (prijave za vpis na vse stopnje
študija) kot odklon od splošnega upravnega postopka (63. člen ZUP) urejen drugače s
hierarhično višjim pravnim aktom kot pa s pravilnikom, kot nujno spremembo obstoječe
zakonodaje predlagam, da bi vložitev obeh načinov vlog v elektronski obliki oziroma po
elektronski poti (tudi specifiko vložitve vloge v elektronski obliki brez varnega elektronskega
podpisa s kvalificiranim potrdilom vlog) uredili s spremembo v obliki noveliranja obstoječe
zakonodaje, in sicer Zakona o visokem šolstvu.
b) Sprejem nove uredbe v enakem besedilu kot pod točko a), s katerim bi se uredil način
vložitve prijave za vpis, s čemer bi zadostili zahtevi, ki izhaja iz 5. odst. 63. člena ZUP.

Za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe.
Za vpis v magistrske programe druge stopnje.
233
Za vpis na doktorske študijske programe tretje stopnje.
231
232
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Obrazložitev:
Način vložitve prijave v elektronski obliki oziroma po elektronski poti se na podlagi 5. odst.
63. člena ZUP uredi z uredbo vlade, kar je hitrejši način, saj je proceduralno manj zahteven, kot
spreminjanje oz. sprejetje zakona.
6.2.2 Nepopolna ali nerazumljiva vloga
Predlagana rešitev:
a) Sprememba Zakona o visokem šolstvu na način, da se poleg določb o vložitvi vloge
vnesejo tudi določbe v zvezi z nepopolno in nerazumljivo vlogo, in sicer, da bi se določilo, da
se kot nepopolna prijava za vpis se šteje prijava, ki je bila sicer pravilno in pravočasno oddana
elektronsko prek spletnega portala eVŠ, vendar v skladu z zahtevo iz 3. odst. prejšnjega člena234
pravočasno prispela natisnjena prijava v istem besedilu ni podpisana. Kot nerazumljiva prijava
za vpis se šteje prijava, ki je bila sicer pravilno in pravočasno oddana elektronsko prek spletnega
portala eVŠ, vendar v skladu z zahtevo iz 3. odst. prejšnjega člena pravočasno prispela
natisnjena in podpisana prijava ni v istem besedilu. S prijavo za vpis iz 1. odst. in 2. odst. tega
člena se ravna v skladu z določilom zakona, ki ureja splošni upravni postopek glede z ravnanjem
z nepopolno ali nerazumljivo vlogo.
Obrazložitev:
Z vnosom navedene določbe bi ob smiselni uporabi ZUP v zvezi z ravnanjem z nepopolno in
nepravilno prijavo za vpis, bolj natančno določili, kdaj mora organ kandidate, ki so dali
nepopolno in nepravilno vlogo za vpis, pozivati na dopolnitev.
6.2.3 Umik vloge
Predlagana rešitev:
a) Sprememba Zakona o visokem šolstvu na način, da se poleg določb o vložitvi vloge vnese
tudi besedilo v zvezi z umikom vloge v smislu, da lahko kandidat delno umakne prijavo za vpis
do datuma za oddajo prijave v posameznem prijavnem roku, v celoti pa lahko umakne svojo
prijavo za vpis vsak čas med sprejemnim postopkom, dokler ni opravljen izbirni postopek
(alternativa: do vročitve sklepa o rezultatu izbirnega postopka).

Če se kandidat prijavlja brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave poslati
elektronsko v eVŠ do roka določenega z razpisom, nato pa ga mora natisniti, podpisati in priporočeno poslati po pošti ali osebno dostaviti v
roku in na naslov, ki sta določena z razpisom.
234
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Obrazložitev:
Glede na specifiko pri izbirnem postopku za sprejem na študij, določilo ZUP glede umika vloge
oz. prijave za vpis na študij, v praksi ni uporabno. Prav tako se de facto ne upošteva delni umik
prijave, to je brisanje oziroma odjave posameznih študijskih želja, saj to izrecno prepoveduje
vsakoletni Razpis za vpis v podiplomske študijske programe, ki določa, da brisanje prijav po
datumu za oddajo prijave v posameznem prijavnem roku, ni mogoče, vsakoletni Razpis za vpis
v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe pa določa, da odjave posameznih
zapisanih študijskih želja niso več mogoče po datumu za oddajo prijave v posameznem
prijavnem roku. Navedeno spremembo v prid obstoječi ureditvi glede delnega umika, kot jo
pozna Razpis za vpis, bi bilo možno najhitreje vpeljati preko novele Zakona o visokem šolstvu.
6.2.4 Sprememba zahtevka
Predlagana rešitev:
a) Sprememba Zakona o visokem šolstvu tako, da se podobno, kot vložitev vloge, umik vloge
kot sprememba vnese pri vlogi na način, da lahko kandidat, ko je postopek uveden, do roka za
oddajo prijave doda študijske želje ali spremeni študijske želje, poleg tega pa se doda še en
odstavek, in sicer, da se v prijavno-sprejemnem postopku v primeru neizpolnjevanja vpisnih
pogojev za posamezno željo, kandidata pred izbirnim postopkom posebej ne obvešča.
Obrazložitev:
Dejansko ravnanje v prijavno-sprejemnih postopkih ni v nasprotju z določili 134. člena ZUP,
saj gre pri spremembah študijskih želja za takšne spremembe, ki se ne opirajo na iste bistvene
sestavine dejanskega stanja, pa tudi, če bi dopustili spremembo študijskih želja, bi se lahko
zgodilo, da se hkrati s spremembo študijske želje spremeni tudi organ, pristojen za reševanje
prijave s spremenjenimi študijskimi željami, kar pa ne bi bilo skladno z določilom 1. odst. 134.
člena ZUP. Z navedeno ureditvijo pokrijemo dejansko situacijo, do kdaj je možno spremeniti
študijske želje, da bi lahko korektno izpeljali celotni izbirni postopek. Od vzpostavitve eVŠ
dalje, ko so vgrajene kontrole veljavnosti študijskih želja v primeru neizpolnjevanja vpisnih
pogojev pa tudi ni več potrebe po dodatnih administrativnih delih v zvezi z obveščanjem
kandidatov, kot je bilo to v preteklosti.
6.2.5 Roki za vložitev pritožbe
Predlagana rešitev:
a) Sprememba Pravilnika o ocenjevanju in preverjanju znanja na UM z nujno spremembo
roka za pritožbo zoper odločbo rektorja o izpisu študenta iz študijskega programa v primeru
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negativne ocene zadnjega možnega opravljanja izpita na način, da bi imel študent pravico
pritožbe na univerzitetno komisijo za pritožbe študentov v roku 15 dni od vročitve te odločbe.
Obrazložitev:
V postopkih, ko pa se odloča o pravici za vpis in o izpisu iz univerze, bi bilo drugačen rok za
pritožbo potrebno urediti enotno z zakonom, sicer je potrebno upoštevati rok za pritožbo 15 dni
po ZUP. V primeru izpisa, ko gre za poseg v pravico do izobraževanja, predlagam, da se v
Pravilniku o ocenjevanju in preverjanju znanja na UM spremeni rok za pritožbo iz 8 na 15 dni.
GENERALNE PREDLAGANE REŠITVE:
a) Besedilo Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu se sprejme v
zakonski obliki, pri čemer pa je slabost v dolgotrajnem postopku sprejemanja, zlasti ob
potrebnih pogostih spremembah zaradi dinamičnosti spreminjanja sprejemno-izbirnega
postopka, kar je razvidno iz dosedanjih številnih sprememb Pravilnika.
Obrazložitev:
S predlagano rešitvijo bi odpravili številne kontradiktorne določbe glede na ureditev v Zakonu
o splošnem upravnem postopku in hkrati na ustrezni hierarhični ravni uredili posebni upravni
postopek na področju visokega šolstva.
b) Procesne institute, ki bi jih lahko uredili drugače kot so predpisani s splošnim
upravnim postopkom, vnesemo v posebno poglavje Procesne določbe Zakona o visokem
šolstvu, ki je sicer materialni predpis, podrobna ureditev pa še naprej ostane urejena s
Pravilnikom o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu.
6.2.6 Odločanje o zadevah v zvezi s študijem
Predlagana rešitev:
a) V Statute univerz vpeljati institut odločbe s skrajšano obrazložitvijo, v primerih, kjer je
očitno, da kandidati za vpis oziroma študenti ne izpolnjujejo vpisnih pogojev.
Obrazložitev:
Pogosto očitana prevelika diskrecijska pravica organov odločanja je posledica preozko
opredeljenih razlogov za pritožbo in posledično za uveljavljanje pravic. Tako zastavljena
pravila omogočajo subjektivno odločanje o posameznem primeru (npr. v vpisnem postopku
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kandidati za vpis v študijske programe vlagajo pritožbe, a ne samo zaradi kršitev postopka235,
ampak tudi, ko imajo kandidati za vpis na posamezni program premalo točk ali ne izpolnjujejo
vpisnih pogojev). V teh primerih pritožba ne bi smela biti dopustna in bi se jo kot tako moralo
zavreči brez vsebinske obravnave in kot bom predlagala v nadaljevanju, s skrajšano
obrazložitvijo. S tem bi prihranili število pritožb in prihranili stroške postopkov posameznim
univerzam. Ob sedanji ureditvi (zlasti na UM) pa ima komisija ter strokovni delavci, ki vodijo
postopke, ter morajo pregledati obširno dokumentacijo, ogromno administrativnega dela in
posledično veliko nepotrebnih stroškov za univerzo. Argument, ki pritrjuje zgoraj navedenemu
stališča je ta, da v teh primerih, ko nekdo ne izpolnjuje vpisnih pogojev oziroma ne dosega
zadostnega števila točk, ne moremo govoriti o pravici oziroma ustavno oziroma zakonsko
varovani pravni koristi osebi, ki bi se želela izobraževati, niti o možnosti v okviru vpisa, saj gre
v tem primeru za nedoseganje pogojev za vpis.
Podobno je v primerih odločanja o izjemnem ponavljanju letnika in izjemnem vpisu v višji
letnik v primeru neopravljenih pogojev za ponavljanje oz. vpis v višji letnik ter o podaljšanju
statusa študentov iz upravičenih razlogov dopustno s strani posameznih univerz avtonomno
določeni drugačni postopki in drugačni (to je krajši roki) za pritožbo. Ker v teh primerih ne gre
za odločanje o pravicah oz. pravnih koristih, ampak le o možnostih v okviru pravic (pravice do
ponavljanja letnika, pravice do napredovanja v višji letnik…), ki izhajajo iz ustavno
zagotovljene pravice do izobraževanja, ni potrebno upoštevati 15-dnevnega roka za pritožbo,
kot ga določa ZUP, niti ni potrebno drugačnega roka določiti z zakonom. Prav tako izhaja iz
66. člena ZVis, da si postopke v zvezi s pravicami in obveznostmi študentov določijo univerze
avtonomno s svojimi statuti.
6.3

UREDITEV PROBLEMATIKE V ENEM KROVNEM ALI LOČENO V
MATERIALNEM IN PROCESNEM ZAKONU

Prednost, da bi se vsa vprašanja, ki se tičejo visokega šolstva, uredila v enem področnem
predpisu, in sicer Zakonu o visokem šolstvu, je sigurno v tem, da lahko uporabnik norme, ki jih
potrebuje, najde na enem mestu, slabost pa v tem, da lahko tak zakon postane preobsežen in
nepregleden, kar pomeni, da je težje iz njega izluščiti procesne določbe, saj jih zaradi različnih
postopkov na področju visokega šolstva in različnih udeležencev, ni mogoče zbrati na enem
mestu.

Kršitev postopka je v praksi na leto le nekaj, ki se v večini primerov rešijo že na prvi stopnji z izdajo novega sklepa o rezultatu izbirnega
postopka.
235
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Dober primer, kjer posebnosti upravnega postopka določa specialni zakon, je Zakon o
vrednotenju in priznavanju izobraževanja 236 , ki poleg materialnih določb, to je urejanja
vrednotenja izobraževanja in določanja organa za vrednotenje izobraževanja, vsebuje tudi
postopkovne določbe in ureja torej tudi postopek, merila in določa organ priznavanja tujega
izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja (razen za vključevanje šoloobveznih otrok
s tujimi listinami o izobraževanju v osnovnošolsko izobraževanje)237.
Ker pa ocenjujem, da bi dejansko bila najustreznejša rešitev urediti tudi vse postopke v zvezi z
uveljavljanjem pravic in dolžnosti na univerzah v Republiki Sloveniji v okviru enega
procesnega zakona, bom v naslednjem poglavju pripravila izhodišča za pripravo poglavja
zakona o visokošolskih postopkih, in sicer v zvezi z uveljavljanjem pravic in dolžnosti
študentov na univerzah v Republiki Sloveniji, ki bo uredil specifike navedenih postopkov glede
tistih procesnih institutov oziroma procesnih dejanj, katere ni mogoče prepustiti avtonomni
ureditvi univerzam, in sicer glede vložitve prijave za vpis, ravnanja z nepopolno ali
nerazumljivo prijavo za vpis, umika prijave za vpis in spremembo zahtevka v smislu
spremembe študijskih želja ter rokov za vložitev pritožbe, kjer ni mogoče uporabiti Zakona o
splošnem upravnem postopku (druga teza).

236
237

Uradni list RS, št. 87/11, 97/11 – popr. in 109/12.
1. člen Zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja.
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7

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO POGLAVJA ZAKONA O UREJANJU
VISOKOŠOLSKIH POSTOPKOV NA SLOVENSKIH UNIVERZAH

7.1

UVOD

V prejšnjem poglavju sem izpostavila le najbolj nujne predloge za spremembo obstoječe
zakonodaje, s katerimi bi najhitreje uredili sporne procesne institute v postopkih pri
uveljavljanju pravic in dolžnosti študentov, da ne bi bili več v neskladju z Zakonom o splošnem
upravnem postopku. V okviru tega poglavja pa bom pripravila izhodišča za pripravo poglavja
predloga238 procesnega zakona (ureditev glavnih procesnih institutov), ki bi enotno in v enem
aktu uredil vsa razmerja, ki so povezana s procesnimi aktivnostmi študentov in kandidatov za
vpis, udeleženih v postopkih na univerzah in ostalih visokošolskih zavodih s posebnim
poudarkom na tistih področjih, kjer je sedaj prisotna pravna praznina ali prihaja do večjih težav
pri uresničevanju pravic in dolžnosti študentov in kandidatov za vpis na študijske programe
visokošolskih zavodov (prijavno-sprejemni in vpisni postopki, pritožbeni postopki, disciplinski
postopki). Ob tem bom predlagala, da obstoječi Zakon o visokem šolstvu ureja samo materialna
področja, vsi postopki pa se naj uredijo v ločenem zakonu ali pa kot posebno poglavje v
obstoječem področnem zakonu. Slednja rešitev je predlagana v okviru prejšnjega, 6. poglavja.
Kot izhaja iz potrjene druge teze bi namreč dolgoročno gledano zaradi obstoječih pravnih
praznin in kolizije pravnih aktov na tem področju vse postopke na področjih
uveljavljanja pravic in dolžnosti študentov na slovenskih univerzah najlažje in
najučinkoviteje urediti z novim specialnim procesnim zakonom. Konkretno študenti, ki bi
teoretično obiskovali dve različni fakulteti (druge univerze) niso deležni enakih pravic, saj bi
pri odločanju o njihovih pravicah in dolžnostih odločali na podlagi različnih internih
avtonomnih procesnih pravil slovenskih univerz, zato je zaradi preglednosti, celovitega urejanja
ter enake obravnave potrebno procesna pravila urediti v enem enotnem procesnem zakonu,
veljavnem za vse slovenske univerze in ostale visokošolske zavode.
Kot ena od možnih rešitev bi bila tudi vključitev v nadaljevanju predlaganih določb v Zakon o
univerzi, ki je sicer še v fazi delovnega osnutka in v predlaganem besedilu (še) ni bil sprejet, a
je njegovo besedilo že oblikovano in bilo dano v razpravo akademski in študentski skupnosti
slovenskih javnih univerz, vendar bi spet prišlo do pravne praznine, saj je predvideno, da bi
Zakon o univerzi veljal samo za univerze, ne pa tudi za ostale visokošolske zavode, izven
univerz.

238

Predlog v tem kontekstu še ne pomeni predloga zakona v zakonodajnem smislu, ampak bolj kot predlagane rešitve v obliki osnutka zakona.
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7.2

CILJI ZAKONA

Glavni cilji za sprejetje novega procesnega zakona na področju visokega šolstva so naslednji:
1. zbrati na enem mestu razdrobljeno zakonodajo in več procesnih predpisov,
2. urediti posamezne procesne institute oziroma procesna dejanja, ki so specifična na
visokošolskem področju s hierarhično primernim pravnim predpisom glede na vrsto
obravnavane pravice oz. pravne koristi,
3. zmanjšanje števila postopkov v zvezi z uveljavljanjem « kvazi pravic« študentov
(možnosti v okviru pravic, ki izvirajo iz pravice do izobraževanje: izjemni vpis v višji
letnik, podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov…) in onemogočanje
hipotetičnih pritožbenih razlogov,
4. zmanjšanje obsega birokratskih opravil (racionalizacija),
5. skrajšanje ugotovitvenih postopkov v primeru, ko gre za očitno nedoseganje vsebinskih
razlogov za priznanje »kvazi pravic« študentov (gre za odločanje o javnopravni stvari;
pogoje avtonomno določi univerza) in s tem povečanje ekonomičnosti postopkov,
6. poenotenje postopkov pri uveljavljanju pravic in dolžnosti in s tem izenačitev študentov
znotraj sistema (glede na ugotovljene razlike med postopki na UM, UL in UP).
7.3

OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA

Problematika, neurejenost, pravne praznine in s tem povezane težave so podrobno obravnavane
skozi celotno magistrsko nalogo. Na podlagi tega pričakujem začetek razprave o tej
problematiki najprej na organih UM in drugih slovenskih univerzah, katerih glavne ugotovitve
in sklepi, ki predlagajo sprejem novega zakona bi bili naslednji:
1. Bojazen, da ne bi bila pri sprejemanju in uporabi internih procesnih predpisov glede
načina uresničevanja ustavne pravice do izobraževanja, posledično pa, zaradi različnega
urejanja in uporabe predpisov s strani različnih slovenskih univerz, prišlo do kršitve 14.
člena ustave – enakost pred zakonom ter 22. člena ustave – enako varstvo pravic.
2. Zaradi specifike visokošolskih postopkov je Zakon o splošnem upravnem postopku
relativno neuporaben, zaradi česar prihaja do urejanja postopkov v zvezi z
uveljavljanjem pravic in dolžnosti študentov v mnogih podzakonskih predpisih in
avtonomnih aktih univerz. Zaradi obstoječih pravnih praznin in kolizij med omenjenimi
pravnimi akti bi bilo vse postopke na področju uveljavljanja pravic in dolžnosti
študentov na slovenskih državnih univerzah najustrezneje in najučinkoviteje urediti z
novim procesnim zakonom.
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7.4

OCENA FINANČNIH POSLEDIC ZAKONA ZA DRŽAVNI PRORAČUN IN
DRUGA JAVNA FINANČNA SREDSTVA

Kot izhaja iz utemeljenosti potrebnosti zakona, ugotavljam, da bo imel novo sprejeti zakon
direktne in posredne pozitivne vplive na proračun RS, saj s sprejetjem ne bo prihajalo do
množičnih tožb s strani študentov in kandidatov za vpis na vse stopnje študija posameznih
univerz, ki bi verjetno povzročile odškodninske zahtevke, ki bi bremenile tako državne univerze
kot Republiko Sloveniji, hkrati pa bi povzročile nepotrebne stroške.
7.5

STRUKTURA POGLAVJA IN BESEDILO ČLENOV PREDLOGA ZAKONA O
VISOKOŠOLSKIH POSTOPKIH
Splošne določbe
Predlog člena:

(1) Zakon ureja upravne postopke, ki potekajo na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji
- univerzah, fakultetah, umetniških akademijah in visokih strokovnih šolah, za katere ta zakon
tako določa in zaradi posebnosti in narave področja, ni mogoče uporabiti zakona, ki ureja
splošni upravni postopek.
(2) S tem zakonom se urejajo pravice, obveznosti ali pravne koristi visokošolskih učiteljev,
znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev, nepedagoških delavcev ter študentov na
visokošolskih zavodih v upravnih zadevah, katerih postopki niso predmet avtonomnega
urejanja v skladu z Zakonom o visokem šolstvu.
(3) Za vsa vprašanja, o katerih teče posebni upravni postopek na podlagi 2. odst. tega člena in
ki niso urejena s tem zakonom, se subsidiarno uporabljajo določila zakona, ki ureja splošni
upravni postopek.
(4) V drugih javnopravnih stvareh, ki nimajo značaja upravne zadeve, v skladu z določili
zakona, ki ureja splošni upravni postopek, se le-ta uporablja smiselno, kolikor ta področja
niso urejena s tem zakonom.
Obrazložitev:
Gre za splošne določbe, oblikovane zaradi določitve predmeta urejanja in obsega uporabe
zakona, ob določitvi, kdaj se določila splošnega upravnega postopka uporabljajo subsidiarno in
kdaj smiselno.
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Predlog člena:
(1) V tem zakonu se moška spolna slovnična oblika uporablja nevtralno tako za ženski kot za
moški spol.
(2) V tem zakonu se beseda študent uporablja za študente vseh visokošolskih zavodov v
Republiki Sloveniji za vse stopnje študija.
(3) V tem zakonu se beseda kandidat uporablja za kandidate za vpis v dodiplomske in enovite
magistrske študijske programe, kandidate za vpis na magistrske študijske programe druge
stopnje ter za kandidate za vpis na doktorske študijske programe tretje stopnje.
Obrazložitev:
Navedene določbe so pojasnjevalne narave zaradi zagotovitve oblikovanja bolj enostavnih
določb v primerih, ko ureditev velja za vse enake kategorije posameznih skupin.
Uveljavljanje pravic in dolžnosti študentov in kandidatov v prijavno-sprejemnem
postopku za vpis
I.

Urejanje postopkov pri vpisu na univerze

Vložitev vloge

Predlog člena:
Vložitev prijave za vpis

(1) Kandidati za vse stopnje študija morajo oddati elektronsko prijavo prek spletnega portala
eVŠ, in to do roka, določenega z razpisom.
(2) Če se kandidat prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom, se natisnjenega obrazca po
pošti ne pošilja. Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko
podpisana ter oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ do roka, določenega z
razpisom.
(3) Če se kandidat prijavlja brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom
in geslom), mora obrazec prijave poslati elektronsko v eVŠ do roka določenega z razpisom,
nato pa ga mora natisniti, podpisati in priporočeno poslati po pošti ali osebno dostaviti v roku
in na naslov, ki sta določena z razpisom.
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(4) Kot pravočasna se šteje vloga, ki je bila izpolnjena v eVŠ do roka, določenega z razpisom,
natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, ter podpisana
in priporočeno poslana pristojni instituciji v roku, določenem z razpisom, ki je lahko največ pet
dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ.
(5) Ne glede na način prijave kandidat pošlje priloge k prijavi priporočeno po pošti ali jih
osebno dostavi v skladu z razpisom.239
Obrazložitev:
Na podlagi ugotovitve, da gre v primeru vložitve vloge za veliko odstopanje med ureditvijo
pravil splošnega postopka in med ureditvijo na področju visokega šolstva ter ugotovitve, da bi
moral biti način vložitve vloge (prijave za vpis) urejen drugače s hierarhično višjim pravnim
aktom kot pa s pravilnikom, predlagam, da se besedilo 13. člena Pravilnika o razpisu za vpis in
izvedbi vpisa v visokem šolstvu prenese v besedilo člena predloga procesnega zakona, ki bi
določal vložitev vloge, to je prijave za vpis v študijske programe.
Nepopolna ali nerazumljiva vloga
Predlog člena:

Nepopolna ali nerazumljiva prijava za vpis
(1) Kot nepopolna prijava za vpis se šteje prijava, ki je bila sicer pravilno in pravočasno oddana
elektronsko prek spletnega portala eVŠ, vendar v skladu z zahtevo iz 3. odst. prejšnjega člena
pravočasno prispela natisnjena prijava v istem besedilu ni podpisana.
(2) Kot nerazumljiva prijava za vpis se šteje prijava, ki je bila sicer pravilno in pravočasno
oddana elektronsko prek spletnega portala eVŠ, vendar v skladu z zahtevo iz 3. odst. prejšnjega
člena pravočasno prispela natisnjena in podpisana prijava ni v istem besedilu.
(3) S prijavo za vpis iz 1. odst. in 2. odst. tega člena se ravna v skladu z določilom zakona, ki
ureja splošni upravni postopek glede z ravnanjem z nepopolno ali nerazumljivo vlogo.
Obrazložitev:
Z vnosom navedene določbe bi ob smiselni uporabi ZUP v zvezi z ravnanjem z nepopolno in
nepravilno prijavo za vpis, bolj natančno določili, kdaj mora organ kandidate, ki so dali
nepopolno in nepravilno vlogo za vpis, pozivati na dopolnitev. S tem bi razjasnili mnoge dileme

239

Besedilo je enako 13. členu Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu.
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v različni praksi posameznih univerz ter spreminjajoča mnenja pristojnega ministrstva skozi
leta, odkar je bil vzpostavljen eVŠ.
Umik vloge ter sprememba zahtevka
Predlog člena:

Umik prijave za vpis
(1) Kandidat lahko delno umakne prijavo za vpis do datuma za oddajo prijave v posameznem
prijavnem roku.
(2) Kandidat lahko v celoti umakne svojo prijavo za vpis vsak čas med sprejemnim postopkom,
dokler ni opravljen izbirni postopek.
alternativa:
(2) Kandidat lahko v celoti umakne svojo prijavo za vpis vsak čas med sprejemnim postopkom,
do vročitve sklepa o rezultatu izbirnega postopka.
Obrazložitev:
Glede na specifiko pri izbirnem postopku za sprejem na študij, določilo 134. člena ZUP glede
umika vloge oz. prijave za vpis na študij, v praksi ni uporabno. Prav tako se de facto ne upošteva
delni umik prijave, to je brisanje oziroma odjave posameznih študijskih želja, saj to izrecno
prepoveduje vsakoletni Razpis za vpis v podiplomske študijske programe, ki določa, da brisanje
prijav po datumu za oddajo prijave v posameznem prijavnem roku, ni mogoče, vsakoletni
Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe pa določa, da odjave
posameznih zapisanih študijskih želja niso več mogoče. Glede pravne praznine na tako
specifičnem področju, ko glede umika vloge določba ZUP ni uporabna, predlagam, da se v novi
procesni zakon vnese določba glede umika oziroma delnega umika v smislu, da lahko kandidat
delno umakne svojo prijavo za vpis le do roka za oddajo prijave, v celoti pa jo lahko umakne
vsak čas med sprejemnim postopkom, dokler ni opravljen izbirni postopek (alternativa: do
vročitve sklepa, vendar bi bilo potrebno v tem primeru poleg sklepa o ustavitvi postopka
odpraviti tudi sklep o rezultatu izbirnega postopka, s katerim je kandidat sprejet.)
Predlog člena:

Sprememba študijske želje
(1) Ko je postopek uveden, lahko kandidat do roka za oddajo prijave doda študijske želje ali
spremeni študijske želje.
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(2) V prijavno-sprejemnem postopku se v primeru neizpolnjevanja vpisnih pogojev za
posamezno željo, kandidata pred izbirnim postopkom posebej ne obvešča.
Obrazložitev:
Z navedeno ureditvijo pokrijemo dejansko situacijo, do kdaj je možno spremeniti študijske
želje, da bi lahko korektno izpeljali celotni izbirni postopek. Od vzpostavitve eVŠ dalje, ko so
vgrajene kontrole veljavnosti študijskih želja v primeru neizpolnjevanja vpisnih pogojev pa tudi
ni več potrebe po dodatnih administrativnih delih v zvezi z obveščanjem kandidatov, kot je bilo
to v preteklosti.
Roki
Predlog člena:
Roki

Roki, določeni v tem zakonu, se računajo po pravilih, ki veljajo za splošni upravni postopek.
Obrazložitev:
Gre za splošno določbo, ki opredeljuje, na kak način računamo procesne roke, in sicer od kdaj
se šteje začetek roka (npr. prvi naslednji dan od vročitve odločbe) in do kdaj je potrebno opraviti
kakšno dejanje postopka (npr. rok, določen s koledarskim dnem, izteče s pretekom zadnjega
dne roka).
Roki za vložitev pritožbe
II.

Odločanje o pravicah in dolžnosti študentov v postopkih na drugi stopnji
Predlog člena:

Izbirni postopek
Zoper sklep o rezultatu izbirnega postopka je dopustna pritožba na univerzitetno komisijo za
pritožbe študentov le zaradi kršitev izbirnega postopka v roku, določenem v sklepu o rezultatu
izbirnega postopka. Odločitev komisije je dokončna.
Obrazložitev:
V postopkih, ko se odloča o pravici za vpis, je potrebno drugačen rok za pritožbo, kot ga določa
ZUP, urediti s posebnim zakonom, zato predlagam, da se v novi procesni zakon vnese določba,
iz katere bi v primeru vpisa na univerzo izhajala pravica do pritožbe v roku, določenem v sklepu
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o rezultatu izbirnega postopka, kot je že sedaj v Pravilniku o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v
visokem šolstvu, ki v 1. odst. 39. člena opredeljuje dovoljenost pritožbe pristojnemu organu
univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda zaradi kršitve prijavno-sprejemnega
postopka za vpis v dodiplomske študijske programe in enovite magistrske študijske programe
v roku, ki se določi v sklepu o rezultatu izbirnega postopka. Ker je navedena določba v statute
oz. druge interne akte univerz povzeta na različne načine, kar pomeni neenako obravnavanje
kandidatov za vpis na študij. Čeprav v praksi ni tako, saj se upošteva hierarhično višji pravni
predpis, to je Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu, predlagam zgoraj
predlagano določbo v predlog novega zakona.
Predlog člena:

Izpis iz študijskega programa oz. univerze
Zoper odločitev rektorja oz. direktorja visokošolskega zavoda o izpisu študenta iz študijskega
programa, po katerem je doslej študiral, v primeru negativne ocene zadnjega možnega
opravljanja izpita, je možna pritožba na drugostopenjsko komisijo, ki odloča o pritožbah
študentov v roku 15 dni. Odločitev komisije je dokončna.
Obrazložitev:
V primeru izpisa, ko gre za poseg v pravico do izobraževanja, pa bom najprej predlagala v 6.
poglavju v okviru evolucijskih sprememb obstoječih predpisov, da se v Pravilniku o
ocenjevanju in preverjanju znanja na UM spremeni rok za pritožbo iz 8 na 15 dni, v 7. poglavju
pa bom predlagala, da se z novim zakonom določi rok 8 dni. S tem bi poenotili neskladnost
med univerzami ter zadostili zahtevi ZUP o drugačni določitvi roka le z zakonom (ZVis kot
področni zakon roka za vložitev pritožbe ne določa).
Predlog člena:

Izključitev iz univerze
Zoper izključitev študenta iz univerze kot izrečene sankcije v disciplinskem postopku zoper
študenta je v roku 15 dni možna pritožba na disciplinsko sodišče oz. komisijo II. st. za
študentov. Odločitev disciplinskega sodišča oz. komisije II. st. je dokončna.
Obrazložitev:
Z zakonom je potrebno določiti rok za pritožbo, kadar se odloča o pritožbi študenta v zvezi z
izključitvijo iz univerze v okviru disciplinskega postopka, saj gre tudi v tem primeru za poseg
v pravico do izobraževanja, zato zaradi varovalke, da posamezna univerza tega roka ne bi
naknadno skrajšala, predlagam določitev roka za pritožbo 15 dni in je enak roku za pritožbo,
kot ga določa ZUP.
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Predlog člena:

Odločanje o drugih stvareh v zvezi s študijem
(1) V primeru, ko ne gre za odločanje o pravici, obveznosti ali pravni koristi kandidata oziroma
študenta se na drugi stopnji vodi skrajšan postopek ter izda individualni akt s skrajšano
obrazložitvijo.
(2) Podrobnejša pravila glede postopka in oblike izdanega individualnega akta avtonomno
določi posamezna univerza.
Obrazložitev:
V vpisnem postopku kandidati za vpis v študijske programe vlagajo pritožbe, a ne samo zaradi
kršitev postopka, ampak tudi, ko imajo kandidati za vpis na posamezni program premalo točk
ali ne izpolnjujejo vpisnih pogojev). V teh primerih pritožba ne bi smela biti dopustna in bi se
jo kot tako moralo zavreči brez vsebinske obravnave in s skrajšano obrazložitvijo. S tem bi
prihranili število pritožb in prihranili stroške postopkov posameznim univerzam. Ob sedanji
ureditvi (zlasti na UM) pa ima komisija ter strokovni delavci, ki vodijo postopke, ter morajo
pregledati obširno dokumentacijo, ogromno administrativnega dela in posledično veliko
nepotrebnih stroškov za univerzo. Argument, ki pritrjuje zgoraj navedenemu stališča je ta, da v
teh primerih, ko nekdo ne izpolnjuje vpisnih pogojev oziroma ne dosega zadostnega števila
točk, ne moremo govoriti o pravici oziroma ustavno oziroma zakonsko varovani pravni koristi
osebi, ki bi se želela izobraževati, niti o možnosti v okviru vpisa, saj gre v tem primeru za
nedoseganje pogojev za vpis.
V primeru odločanja o izjemnem ponavljanju letnika in izjemnem vpisu v višji letnik v primeru
neopravljenih pogojev za ponavljanje oz. vpis v višji letnik ter o podaljšanju statusa študentov
iz upravičenih razlogov dopustno s strani posameznih univerz avtonomno določeni drugačni
postopki in drugačni (to je krajši roki) za pritožbo. Ker v teh primerih ne gre za odločanje o
pravicah oz. pravnih koristih, ampak le o možnostih v okviru pravic (pravice do ponavljanja
letnika, pravice do napredovanja v višji letnik…), ki izhajajo iz ustavno zagotovljene pravice
do izobraževanja, ni potrebno upoštevati 15-dnevnega roka za pritožbo, kot ga določa ZUP, niti
ni potrebno drugačnega roka določiti z zakonom. Prav tako izhaja iz 66. člena ZVis, da si
postopke v zvezi s pravicami in obveznostmi študentov določijo univerze avtonomno s svojimi
statuti.
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7.6

OCENA PREDLOGA ZAKONA S STRANI VERJETNIH UPORABNIKOV

7.6.1 Potrebnost enotnega specialnega procesnega zakona in splošna ocena
Večinsko mnenje verjetnih uporabnikov 240 , oblikovano na podlagi rezultatov strukturiranih
intervjujev, opravljenih v marcu in aprilu 2016, je, da so določila, ki urejajo pravice in dolžnosti
študentov, razdrobljena v več različnih predpisih, in da v zakonu, ki ureja splošni upravni
postopek (ZUP) ne najdejo neposredno uporabljivih predpisov, zato se pri svojem delu
poslužujejo drugih – bolj specialnih avtonomnih predpisov matične univerze, pri čemer
ocenjujejo, da bi težave na teh področjih najučinkoviteje rešil nov specialni procesni
zakon.

V okviru intervjuja so vprašani opravili evalvacijo predloga osnutka poglavja Zakona o
visokošolskih postopkih, na način, da so ocenili vsak člen predloga osnutka zakona posebej od
1 (slabo) do 4 (zelo dobro), ločeno po kriterijih:
a) nomotehnično pravilno
b) jasno oz. razumljivo
c) uporabno.
Predlog poglavja Zakona o visokošolskih postopkih, ki se nanaša na uveljavljanje pravic in
dolžnosti študentov in kandidatov v prijavno-sprejemnem postopku za vpis na vse stopnje
študija je bil s strani verjetnih uporabnikov zakona kot celota dobro ocenjen (na lestvici
od 1 - slabo do 4 – zelo dobro), in sicer je upoštevajoč kriterij nomotehnične pravilnosti
prejel povprečno oceno 3,96, po kriteriju jasnosti oz. razumljivosti je bil ocenjen s povprečno
oceno 3,4, po ključnem (za izvedeno raziskavo) kriteriju uporabnosti pa je bil ocenjen s
povprečno oceno 3,36.
7.6.2 Ocena posameznih členov predloga poglavja zakona
V nadaljevanju so podane povprečne ocene posameznih členov s strani verjetnih uporabnikov
predlaganega zakona, in sicer po zgoraj navedenih kriterijih:
a) nomotehnično pravilno
b) jasno oz. razumljivo
c) uporabno.

Verjetni uporabniki so: strokovni sodelavci v referatih za dodiplomski in podiplomski študij, vodje referatov za dodiplomski in podiplomski
študij, strokovni sodelavci in vodje Visokošolskih prijavno-informacijskih služb, uradne osebe, ki vodijo postopke pri komisijah, pristojnih za
reševanje prošenj in pritožb kandidatov za vpis ter študentov, ostale postopke v zvezi z uveljavljanjem pravic študentov ter postopke, ki
potekajo zaradi kršitev dolžnosti.
240
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Splošne določbe:
Prva izmed splošnih določb, ki določa predmet urejanja in obseg uporabe zakona, ob določitvi,
kdaj se določila splošnega upravnega postopka uporabljajo subsidiarno in kdaj smiselno, je bila
kot nomotehnično pravilna ocenjena z oceno 4, kot jasna oz. razumljiva z oceno 3 in kot
uporabna z oceno 3.
Druga splošna določba, ki je pojasnjevalne narave zaradi zagotovitve oblikovanja bolj
enostavnih določb v primerih, ko ureditev velja za vse enake kategorije posameznih skupin je
bila kot nomotehnično pravilna ocenjena z oceno 3,8, kot jasna oz. razumljiva z oceno 3,8
in kot uporabna z oceno 3,7, z opombo enega od verjetnih uporabnikov zakona, da se v praksi
pojavljajo tudi druge kategorije skupin (drugi udeleženci, občani, kandidati strokovnega
izpopolnjevanja).
Vložitev vloge:
Določba v zvezi z vložitvijo prijave za vpis, ki je predlagana v istem besedilu, kot ga določa
veljavni 13. člen Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu je bila kot
nomotehnično pravilna ocenjena z oceno 4, kot jasna oz. razumljiva z oceno 3,6 in kot
uporabna z oceno 3,3, z opombo enega od verjetnih uporabnikov zakona, da v osnovi ne
razume in se ne strinja z novo določbo Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem
šolstvu, ki dopušča kot pravočasno oddano vlogo, ki je bila poslana največ 5 dni po roku. Tak
rok je po mnenju vprašanega za kandidate dodatni čas in popolnoma odveč in bi namesto tega
bilo potrebno dati več časa fakultetam za obveščanje in izvedbo vpisa, saj je ta čas predvsem v
2. in 3. prijavnem roku za vpis v 1. letnik prekratek.
Nepopolna ali nerazumljiva vloga:
Določba glede nepopolne ali nerazumljive prijave za vpis je bila kot nomotehnično pravilna
ocenjena z oceno 4, kot jasna oz. razumljiva z oceno 3,3 in kot uporabna z oceno 3,2.
Umik vloge ter sprememba zahtevka:
Določba, ki ureja umik prijave za vpis je bila kot nomotehnično pravilna ocenjena z oceno
3,8, kot jasna oz. razumljiva z oceno 2,7 in kot uporabna z oceno 3,2, z opombo enega od
verjetnih uporabnikov zakona, da v primeru alternativnega predloga pogreša ureditev pravic
kandidata v nadaljnjem postopku, npr. pri drugi prijavi za vpis.
Določba, ki ureja spremembo študijske želje je bila nomotehnično pravilna ocenjena z
oceno 4, kot jasna oz. razumljiva z oceno 3,7 in kot uporabna z oceno 3.
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Roki:
Splošna določba, iz katere izhaja, da se roki, določeni v tem zakonu, računajo po pravilih, ki
veljajo za splošni upravni postopek, je bila kot nomotehnično pravilna ocenjena z oceno 4,
kot jasna oz. razumljiva z oceno 3,2 in kot uporabna z oceno 3,4, z opombo enega od
verjetnih uporabnikov zakona, da ne razume točno te določbe, saj so v Razpisu za vpis namreč
eni roki krajši kot jih določajo pravila ZUP.
Roki za vložitev pritožbe:
Določba, ki opredeljuje rok za pritožbo v izbirnem postopku zoper sklep o rezultatu izbirnega
postopka je bila kot nomotehnično pravilna ocenjena z oceno 4, kot jasna oz. razumljiva z
oceno 3,5 in kot uporabna z oceno 3,4.
Določba, s katero je predviden rok za pritožbo v postopku izpisa iz študijskega programa oz.
univerze v primeru negativne ocene zadnjega možnega opravljanja izpita je bila kot
nomotehnično pravilna ocenjena z oceno 4, kot jasna oz. razumljiva z oceno 3,7 in kot
uporabna z oceno 3,8.
Določba v zvezi z rokom za pritožbo v primeru izključitve iz univerze kot izrečene sankcije v
disciplinskem postopku zoper študenta je bila kot nomotehnično pravilna ocenjena z oceno 4,
kot jasna oz. razumljiva z oceno 3,8 in kot uporabna z oceno 3,5.
Odločanje o drugih stvareh v zvezi s študijem:

Določba, ki predvideva, da se v primeru, ko ne gre za odločanje o pravici, obveznosti ali pravni
koristi kandidata oziroma študenta (odločanje o drugih stvareh v zvezi s študijem) se na drugi
stopnji vodi skrajšan postopek ter izda individualni akt s skrajšano obrazložitvijo, je bila
ocenjena kot nomotehnično pravilna z oceno 4, kot jasna oz. razumljiva z oceno 3,2 in kot
uporabna z oceno 3,5.
Poleg ocene predloga zakona so vprašani izpostavili dodatne ključne pravne probleme, s
katerimi so se srečali oziroma se srečujejo pri uporabi procesnih pravil v postopkih pri
uveljavljanju pravic in dolžnosti študentov in bi jih bilo po njihovem mnenju potrebno urediti
na zakonski ravni in (še) niso zajeti v predlogu osnutka procesnega zakona (čeprav gre po
mojem mnenju v nekaterih primerih bolj za vprašanje materialno-pravne ureditve, kot pa za
procesno ureditev, a jih zaradi dejstva, da gre za pomembno materijo, ki bi jo dejansko bilo
potrebno urediti na zakonski ravni, v tem poglavju navajam), in sicer:
- postopki izjemnega podaljšanja statusa med letniki,
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- možnost vpisa v redni študij ob plačilu šolnine na dodiplomskih študijskih programih,
- natančno definirati, kaj pomeni čas študija,
- pravice vključevanja diplomantov v redne študijske programe,
- problem vpisa diplomantov s tujimi diplomami v prvi letnik rednega dodiplomskega študija,
- problem vpisa beguncev – oseb z mednarodno zaščito, ki nimajo ustreznih dokazil,
- izmenjava študentov, študij v tujini, priznavanje študijskih obveznosti,
- pravice in dolžnosti absolventov, ki ne morejo zaključiti študija na vpisanem programu in bi
želeli dokončati študij na sorodnem programu (vpis po merilih za prehode ni možen; možna
prijava v 1. letnik (kdor ni izkoristil ponovnega vpisa ali spremembe študijskega programa),
nato s priznavanjem študijskih obveznosti možen vpis še isto leto v višji letnik - za kandidate
je obstoječa ureditev zelo nejasna, zato ocenjujem, da bi morala biti tudi prijava možna v višji
letnik, ne pa v prvi letnik, saj bi bil postopek preglednejši in enostavnejši,
- opredeliti pravice in dolžnosti nepedagoških delavcev,
- uvesti npr. študentske počitnice, ko bi diplomski postopki mirovali (po vzoru sodnih počitnic);
sedaj so roki predvideni tudi v času poletnih počitnic,
- poenotiti prijavno - vpisne postopke za 1. 2. in 3. stopnjo študija,
- največji problem je spoštovanje rokov, saj se največ vlog obravnava v avgustu in septembru;
izpitno obdobje se zaključi v drugem tednu septembra, zato je skoraj nemogoče pravočasno
izpeljati postopke in skoraj nedopustno se mi zdi, da se študenti v primeru pritožbenega
postopka lahko vpišejo šele v oktobru (za vse vpisne postopke bi potrebovali en sam jasen in
specialen zakon).
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8

SKLEPNE MISLI

S tem znanstvenim delom dodajam svoj gradnik k boljši ureditvi postopkov pri uveljavljanju
pravic in dolžnosti študentov in k poenotenju procesnih predpisov na ravni slovenskih univerz.
Ta cilj sem po moji oceni dosegla s predlaganimi novelami obstoječih pravnih predpisov in še
zlasti s predlaganim poglavjem osnutka zakona o urejanju visokošolskih postopkov v zvezi z
uveljavljanju pravic in dolžnosti študentov, ki je nastal tudi na podlagi mnenj in simuliranja
rabe predpisa s strani verjetnih uporabnikov.
Pravne praznine in neurejena zakonodaja pripeljejo do kršitev pravil postopkov in pravic strank
v postopkih. V določenih primerih tudi do skupinskih kršitev, ki imajo lahko za posledico
skupinske tožbe, te pa so lahko ob izgubljenih tožbah veliko finančno breme za univerze.
V okviru ugotavljanja pravnih problemov pri uporabi predpisov s poudarkom na procesnih
institutih, zlasti v zvezi z vložitvijo vloge, nepopolno in nerazumljivo vlogo, umikom vloge,
spremembo zahtevka in roki (za vložitev pritožbe) sem prišla do ključne ugotovitve, da je pri
navedenih procesnih institutih potrebno predlagati spremembe, bodisi spremembe obstoječe
zakonodaje, bodisi v okviru čisto nove ureditve s procesnim zakonom na tem področju.
A k oblikovanju sprememb na obravnavanem področju sem pristopila z željo, da se oblikuje za
uporabnike prijazna zakonodaje, ki bo jasna, uporabljiva in bo posledično prispevala k bolj
učinkovitim in cenejšim upravnim postopkom. Sedaj žal temu ni tako, kar lahko potrdijo vsi
deležniki, ki vodijo postopke, in ki si želijo predlaganih sprememb, kar je razvidno iz rezultatov,
pridobljenih s strukturiranimi intervjuji.
Zaradi postavljenih omejitev pri raziskovalnem delu so predstavljeni le takšni predlogi
sprememb, katerih namen je nujna zapolnitev pravnih praznin na najbolj kritičnih področjih.
Posebej pa bi opozorila na ugotovljena pravna razmerja, ki sploh niso urejena s hierarhično
pravilnim pravnim aktom.
V zvezi s tem sem uvodoma postavila prvo hipotezo, da je prekoračena avtonomija univerz
pri sprejemanju in uporabi internih procesnih predpisov glede načina uresničevanja ustavne
pravice do izobraževanja, posledično lahko, zaradi različnega urejanja in uporabe predpisov s
strani različnih slovenskih univerz, pride do kršitve 14. člena ustave – enakost pred zakonom
ter 22. člena ustave – enako varstvo pravic. Druga hipoteza se nanaša na rabo prepisov in
izraža trditev, da je zaradi specifike visokošolskih postopkov Zakon o splošnem upravnem
postopku relativno neuporaben, zaradi česar prihaja do urejanja postopkov v zvezi z
uveljavljanjem pravic in dolžnosti študentov v mnogih podzakonskih predpisih in avtonomnih
aktih univerz. Zaradi obstoječih pravnih praznin in kolizij med omenjenimi pravnimi akti bi
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bilo vse postopke na področju uveljavljanja pravic in dolžnosti študentov na slovenskih
državnih univerzah najustrezneje in najučinkoviteje urediti z novim procesnim zakonom.
Za lažje razumevanje pravnih problemov, povezanih z avtonomijo, ki so obravnavani pri drugi
hipotezi velja izpostaviti sodno prakso 241 ki je enotna glede tega, da je avtonomija univerz
omejena, ko ravnanje državne univerze pomeni kolizijo s katero drugo ustavno določbo na isti
ravni ustavnopravnega varstva, kajti ravnanje državne univerze ne more biti neodvisno od
ustavnih določb. Konkretno od ustavne pravice do izobrazbe, ki sicer sama zase še ne daje
neposredno izvršljive pravice, ampak določa, da država ustvarja možnosti, da si državljani
lahko pridobijo ustrezno izobrazbo, kar je programska norma s tako imenovanim pozitivnim
statusom. Vendar pa gre v zadevah vpisa v visokošolski strokovni program za vprašanje dostopa
do izobraževanja. To pa pomeni, da ima vpis na študij ne samo programsko, ampak tudi
iztožljivo ustavno-pravno podlago in sicer v določilu 2. odstavka 14. člena Ustave Republike
Slovenije, da so vsi pred zakonom enaki242.
Poleg sodne prakse sem se do pravnih problemov in postavljenih hipotez opredeljevala tudi s
pomočjo preučene domače in tuje literature ter zakonodaje, nanašajoče se na visoko šolstvo.
Slovenski Zakon o visokem šolstvu kot specialni zakon, ki je relevanten na področju visokega
šolstva, je izključno materialni zakon in ne vsebuje procesnih določb za namen vodenja
postopkov na slovenskih državnih univerzah. O ostalih postopkih v zvezi z izdelavo in
sprejemom študijskih in znanstveno-raziskovalnih programov, določanjem študijskega režima
ter določanje oblik in obdobij preverjanja znanj študentov, pa ZVis v skladu s 6. členom med
drugim prepušča v avtonomno urejanje univerzam in samostojnim visokošolskim zavodom,
ustanovljenih s strani Republike Slovenije, oziroma mora slednjim biti to zagotovljeno že v
skladu z ustavno določeno avtonomijo, po kateri delujejo. Kar pa je najpomembneje, ZVis v 2.
in 3. odst. 66. člena določa, da se s statutom visokošolskega zavoda podrobneje uredijo postopki
in pravila, med drugim tudi glede postopkov, povezanih s pravicami in dolžnostmi študentov,
v 71. členu pa opredeljuje sodno varstvo pravic s tem, ko določa, da se zoper dokončno
odločitev pristojnega organa visokošolskega zavoda o pridobitvi oziroma izgubi statusa
študenta in o drugih zadevah v zvezi s študijem lahko sproži upravni spor. Iz navedenega je
razvidno, da se postopki predpisujejo in vodijo na univerzah upoštevajoč interne akte univerz
ob upoštevanju Zakona o splošnem upravnem postopku, bodisi s smiselno, bodisi s subsidiarno
rabo njegovih določil.
Iz Sodbe Upravnega sodišča RS, opr. št. III U 58/2010, z dne 18.11.2010 tako izhaja splošna pravna interpretacija, po kateri državna univerza
ni avtonomna institucija glede financiranja, in ko ravnanje državne univerze pomeni kolizijo s katero drugo ustavno določbo na isti ravni
ustavnopravnega varstva.
242
Glej Sodbo Upravnega sodišča RS, opr. št. U 233/2003, z dne 08.09.2004.
241

114

Blanka Fras, Subsidiarna in smiselna uporaba ZUP v postopkih pri uveljavljanju pravic in dolžnosti študentov pri nas in ureditev v izbranih evropskih državah

Glede sprejemno - izbirnega in vpisnega postopka pa na podlagi 7. odst. 40. člena ZVis
pooblašča ministra, pristojnega za visoko šolstvo, da določi postopke in roke za prijavo na
razpis in za izvedbo vpisa ter način objave razpisa, kar je bilo tudi uresničeno z izdajo Pravilnika
o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu. Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa
v visokem šolstvu kot podzakonski akt zaradi posebnosti na področju visokega šolstva
upravičeno posamezne procesne institute oziroma posamezna procesna dejanja ureja drugače
kot je to urejeno v Zakonu o splošnem upravnem postopku (predpisuje drugačen način vložitve
vloge, spremembe zahtevka in umika vloge, določa drugačne roke za pritožbo ter zaradi
posebnosti glede vložitve vloge tudi drugačen način postopanja z nepopolno vlogo – prijavo za
vpis), vendar je to po mojem mnenju nedosleden in neustrezen način urejanja tovrstnih pravic
in dolžnosti. Poleg tega, da se ta vprašanja v trenutni ureditvi urejajo z podzakonskimi predpisi
je problematično tudi dejstvo, da o tako občutljivih pravicah odloča organ na čelu z osebo, ki
opravlja politično funkcijo, kar posledično lahko prinaša nestabilnost, netrajnost ureditve in
povečuje možnost, da se o teh zadevah odloča po političnih in ne strokovnih kriterijih.
Po opravljeni analizi pravnih aktov po njihovi hierarhiji in ugotavljanju, katera področja se
lahko in smejo urejati na posamezni hierarhični ravni določenega predpisa, sem prišla do
ključne ugotovitve, da se najpomembnejši instituti prijavno-sprejemnega ter vpisnega postopka
ne bi smeli urejati s pravilnikom, ampak s hierarhično višjim pravnim aktom - zakonom, saj gre
pri vpisu v študijske programe na vse stopnje študija posameznih univerz za uresničevanje
ustavno zagotovljene pravice do izobraževanja in poseganje v te pravice se lahko uredi le z
zakonskimi določili.
Pravni temelj, ki slovenskim državnim univerzah prepušča avtonomno delovanje, najdemo v
Ustavi Republike Slovenije, in sicer ko v določbi 58. člena določa, da so državne univerze in
državne visoke šole avtonomne.
Koliko je univerza avtonomna, je odvisno od tega, v kolikšni meri lahko sama univerza uredi
svojo organiziranost in delovanje, kar pa se vidi po tem, v kakšnem obsegu država že z zakonom
uredi ali ne uredi posameznih področij, ki so pomembna za delovanje univerz. V Republiki
Sloveniji ZVis vsebuje precej natančna določila glede organiziranosti in delovanja državnih
univerz, zato so statuti Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem in Univerze v Ljubljani,
v katerih so povzete zakonske določbe, v določenih poglavjih podobni.
Posebnosti, ki narekujejo nujnost avtonomnega urejanja postopkov znotraj posamezne univerze
vsekakor izhajajo iz organizacije posamezne univerze, njenega razvojnega procesa oziroma
povedano drugače, kdaj in kako podrobno so prenesene zakonske določbe v avtonomne akte
univerz. In po drugi strani, kako široko so razumeli avtonomijo univerz pri oblikovanju lastnih
predpisov snovalci teh aktov na posameznih univerzah. Kot poseben dejavnik bi izpostavila
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tudi stališče oz. pogled odločevalcev na posamezni univerzi, na to, kako posebni in drugačni so
postopki na njihovi univerzi, da jih je potrebno posledično na lasten način urediti.
Ena od glavnih ugotovitev, povezanih s postavljeno prvo hipotezo je, da avtonomija univerze
ni prekoračena pri sprejemanju in uporabi internih procesnih predpisov, kadar pride v okviru
pravice do izobraževanja do odločanja o drugih javno-pravnih zadevah (izjemni vpis v višji
letnik brez opravljenih pogojev za ponavljanje, podaljšanje statusa študenta ob upoštevanju
upravičenih razlogov, ponavljanje letnika brez opravljenih pogojev za ponavljanje ter ostalih
zadevah v zvezi s študijem), kljub temu, da pride do različnega urejanja in uporabe predpisov
s strani različnih slovenskih univerz, ker v tem primeru ne gre za kršitev 14. člena ustave –
enakost pred zakonom ter 22. člena ustave – enako varstvo pravic, saj v konkretnem primeru
ne gre za pravico oz. ustavno ali zakonsko zavarovano pravno korist, ampak za pravice, za
katere ureditev postopka, kot že poudarjeno zgoraj, ZVis prepušča avtonomnemu urejanju
univerz.
Kot ugotavljam sta torej najbolj sporna postopek izpisa iz študijskega programa v primeru
neuspešnega zadnjega možnega opravljanja izpita ter izključitev iz univerze kot obliko sankcije
v disciplinskem postopku zoper študenta, ki bi po mojem mnenju morala biti urejena z zakonsko
določbo, veljavno za vse univerze oziroma za vse študente enako. Določitev pogojev v zvezi z
izpisom, samo vodenje disciplinskega postopka, vrste kršitev, ugotavljanje disciplinske
odgovornosti študentov, vrste sankcij pri disciplinskih postopkih zoper študente pa bi še naprej
ob upoštevanju temeljnih načel in glavnih institutov Zakona o splošnem upravnem postopku ob
njegovi smiselni rabi bili prepuščeni avtonomnemu urejanju posameznih slovenskih univerz.
Pri analizi pravne ureditve v Nemčiji in Italiji ter podrobnejše uporabe predpisov v postopkih
pri uveljavljanju pravic in dolžnosti študentov v izbranih evropskih državah moram poudariti,
da sem našla zelo malo uporabljive tuje literature, nanašajoče se na obravnavano področju, saj
na tako specifičnem področju, kot je visoko šolstvo, le-te ni najti veliko. Zato sem bila za namen
izdelave magistrske naloge primorana poseči neposredno po nemških in italijanskih pravnih
virih. Kot rečeno pa je zelo malo literature in člankov tujih avtorjev, saj gre za zelo konkretno
oziroma specifično področje, ki je tako kot v Sloveniji, tudi v Nemčiji in Italiji zelo slabo
znanstveno obdelano. Eden od razlogov je zagotovo dinamika spreminjanja predpisov v
visokem šolstvu, drug pa ne množičnost dejanskih postopkov uveljavljanja pravic in postopkov
zaradi kršitev dolžnosti študentov, ki bi se vodili zunaj univerz, torej na ravni sodišč. Postopki,
ki se vodijo znotraj univerz pa bolj kot ne predstavljajo postopke, ki so vodeni v skladu z
avtonomnimi predpisi univerz in niti niso, ne poznani, ne zanimivi za širšo javnost, zato niso
predmet znanstvenih del.
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Temeljna razlika med primerjanimi državami izhaja že iz ustavne ureditve avtonomije univerz,
s tem, ko v primerjavi z Republiko Slovenijo, ki v 58. členu Ustave Republike Slovenije
podeljuje univerzam avtonomijo brez zakonskega pridržka (razen ureditve glede financiranja,
ki je prepuščena ureditvi s posebnim zakonom), tako Ustava Republike Italije, kot tudi Ustava
Zvezne republike Nemčije določata zakonski pridržek glede avtonomije univerz. Ustava
Republike Italije v 5. odst. 33. člena določa, da imajo visoke kulturne ustanove, univerze in
akademije pravico, da si v mejah državnih zakonov določijo avtonomno ureditev. Medtem ko
Nemčija v svoji Ustavi nima izrecne določbe o avtonomiji univerz, le-to pa izvaja iz druge
ustavne določbe, in sicer iz 3. odst. 5. člena Ustave Zvezne republike Nemčije, ki določa
svobodo umetnosti in znanosti.
Z nadaljnjo mednarodno-pravno primerjavo uporabe predpisov v postopkih pri uveljavljanju
pravic in dolžnosti študentov v izbranih evropskih državah (Nemčiji in Italiji), in sicer na
primerljivih visokošolskih institucijah sem ugotovila, da je v vseh primerjanih državah urejeno
upravno področje na način, da krovni procesni zakon o splošnem upravnem postopku velja
subsidiarno glede na področno zakonodajo, pri čemer zato ločimo splošni upravni postopek in
posebne upravne postopke, vendar pa sem glede na zakonodajo na področju visokega šolstva
iz pravne ureditve primerjanih držav ugotovila, da so samo v Sloveniji vpisni postopki urejeni
na nacionalni ravni. Temeljna razlika glede ureditve vpisnih postopkov na Univerzah v RS in
v Nemčiji je v tem, da je le za programe, kjer veljajo omejitve vpisa in kjer kandidira največ
kandidatov centralni sistem vpisa, medtem ko se kandidati vpisujejo na fakultete preko
ločenega sistema vpisa, kar večinoma urejajo tudi predpisi vsake od teh fakultet. Podobno
ureditev, torej direktno preko fakultet pa imajo tudi v Italiji. Podobno kot v Sloveniji se tudi v
Nemčiji in Italiji sami vpisni postopki ne urejajo na podlagi zakona, ki ureja splošni upravni
postopek niti v skladu z zakoni, ki ureja visoko šolstvo, ampak je na primer v Nemčiji podobno
kot pri nas, in sicer, da zakon določa okvirne pogoje za vpis na določene študijske programe,
podrobnosti v zvezi s tem pa se uredijo z uredbo (pri nas s pravilnikom), ki jo izda pristojno
ministrstvo.
Ker tudi zaradi zelo različne splošne ureditve posameznih držav prihaja do izjemnih razlik pri
urejanju teh področjih, sem ugotovila zelo veliko razlik in zelo malo podobnosti pri podrobnem
urejanju postopkov v zvezi z uveljavljanjem pravic in dolžnosti študentov. Prav tako sem na
podlagi izvedene analize našla malo takšnih predlogov, ki bi jih bilo smiselno implementirati v
naš sistem. Še posebej, ker ugotavljam, da je naša ureditev ravno dobro nekje vmes med
skrajnima ureditvama, ki jih predstavljata sistema Italije in Nemčije. To lahko argumentiram
tudi na primeru uveljavljanje pravic v primeru pritožb glede uveljavljanja pravice do vpisa na
univerze oz. ustreznega varstva te pravice.
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Na podlagi ugotovljenih značilnosti posameznih držav predlagam, da bi bilo iz vidika
varčevanja in prihrankov pri stroških, povezanih s postopki pritožb (komisije, strokovni
delavci, administracija…), na slovenskih univerzah smiselno razmisliti o omejitvah glede
uveljavljanja pravic v ugovorno-pritožbenih postopkih, ki se nanašajo na pritožbe študentov.
Sicer ne zagovarjam načina uveljavljanja pravic, kot ga poznajo v Nemčiji, a uveljavljanje
nekaterih pravic, ki jih uveljavljajo slovenski študenti meji že na zlorabo instituta tako v
procesnem smislu, kot v smislu, kdaj gre za resnične kršitve in tudi kdaj se uveljavljajo resnične
pravice in kdaj le tako imenovane »kvazi pravice«. A če bi s takimi ukrepi po eni strani
zmanjšali število pritožb, bi hkrati tudi zmanjšali pravno varnost (finančna dostopnost do
pravnih sredstev, saj bi take pritožbe lahko reševali le specializirani odvetniki, ki pa so zato
dražji…), saj tožbeni postopki na sodiščih trajajo relativno dolgo oz. vsaj toliko, da lahko
študent izgubi vsaj en semester. Po drugi strani pa se obstoječi pritožbeni postopki na ravni
univerze glede vpisa zaključijo v večji meri v enem mesecu, najkasneje pa v roku dveh mesecev,
to je največ do zaključka vpisnih postopkov.
A vse dokler ni sprejet enotni procesni zakon, ki bi urejal postopke glede pravic in dolžnosti
študentov, je bolje, da se postopki na naših univerzah vodijo v okviru obstoječega sistema. Saj
bi sodišča v tej razpršeni zakonodaji težko našla pravno podlago za odločanje in omogočila
enotno sodno prakso na ravni RS. Hkrati pa bi za vsebinsko odločanje potrebovala, ne samo
natančen vpogled v celoten postopek in dobro poznavanje tega specifičnega področja, ampak
bi pogosto kot priče (pojasnjevalce) morala klicati tudi strokovne sodelavce iz univerz, ki so
vodili te postopke, da bi jim samo pojasnili posamezna predhodna vprašanja, ki bi omogočila
odločanje o temeljni stvari. Prav tako je bolj ekonomično, hitreje, da se o sporu odloči tam, kjer
je nastal.
Praviloma se obsega pravnih problemov zavemo šele po številu sporov, ki se rešujejo na ravni
sodnega varstva in pa po naravi pravnega spora. Na podlagi sodne prakse sem našla potrditev
za svoje prepričanje v spoznanju sodišča, da posamezne zadeve v zvezi s študijem (pravice, ki
jih v 66. členu našteva ZVis in se podrobneje urejajo v statutih univerz) sicer nimajo ustavne
podlage v določeni ustavni pravici, saj določilo 3. odstavka 57. člena Ustave določa samo to,
da država ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo ustrezno izobrazbo. Tovrstni spori
pa imajo ustavno-pravno podlago le v določilu 2. odstavka 14. člena Ustave, zakonodajalec pa
je to ustavno načelo konkretiziral v določilu 1. odstavka 7. člena ZVis. Ker je z določbo 71.
člena ZVis zakonodajalec na jasen način izrazil, da gre v sporih na podlagi določila 71. člena
ZVis za spore, ki sicer ne pomenijo upravnih stvari (v smislu določila 2. odstavka 1. člena ZUP
ali določila 2. odstavka 2. člena ZUP, ampak gre za spore v javno-pravnih stvareh in je treba
tudi v teh primerih smiselno uporabiti določila ZUP (4. člen ZUP). Sodišče pa je seveda, kadar
so bili posamezni postopki podrobneje opredeljeni z internimi akti univerz, le-te upoštevala in
ugotavljala kršitev določb internih aktov. Če pa določeno področje univerza ni uredila
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avtonomno, bi le-ta morala za posamezne postopke smiselno upoštevati pravila splošnega
upravnega postopka. V kolikor temu ni bilo tako, je sodišče ugotovilo kršitve postopka. Iz
številnih analiziranih sodb je razvidno, da se sodišče ni spuščalo v materialno-pravno presojo
organov univerz in ji s tem priznala ustavno podeljeno avtonomijo.
Tudi na podlagi prej zapisanega sem v magistrski nalogi delno potrdila (prvo) hipotezo, da je
prekoračena avtonomija univerz pri oblikovanju in uporabi internih procesnih predpisov glede
načina uresničevanja ustavne pravice do izobraževanja, posledično lahko, zaradi različnega
urejanja in uporabe predpisov s strani različnih slovenskih univerz, pride do kršitve 14. člena
ustave – enakost pred zakonom ter 22. člena ustave – enako varstvo pravic.
Drugo hipotezo, da je zaradi specifike visokošolskih postopkov Zakon o splošnem upravnem
postopku relativno neuporaben, zaradi česar prihaja do urejanja postopkov v zvezi z
uveljavljanjem pravic in dolžnosti študentov v mnogih podzakonskih predpisih in avtonomnih
aktih univerz. Zaradi obstoječih pravnih praznin in kolizij med omenjenimi pravnimi akti bi
bilo vse postopke na področju uveljavljanja pravic in dolžnosti študentov na slovenskih
državnih univerzah najustrezneje in najučinkoviteje urediti z novim procesnim zakonom, pa sem
na podlagi ugotovitev v celoti potrdila.
Na podlagi teh ugotovitev sem v nalogi v okviru evolucijskih sprememb obstoječih predpisov
predlagala predloge sprememb obstoječe zakonodaje, ki so najbolj nujne, s poudarkom na
procesnih institutih in procesnih dejanjih glede vložitve vloge – prijave za vpis, nepopolne in
nerazumljive vlogi – prijave za vpis, delnega in popolnega umika vloge – prijave za vpis,
spremembo zahtevka – študijskih želja ter rokov (za vložitev pritožbe) in prišla do spoznanja,
da bi bilo potrebno spremeniti Zakon o visokem šolstvu glede vložitve vloge – prijave za vpis,
nepopolne in nerazumljive vlogi – prijave za vpis, delnega in popolnega umika vloge – prijave
za vpis, spremembo zahtevka – študijskih želja ter spremeniti rok za izpis iz študijskega
programa zaradi negativne ocene pri zadnjem možnem opravljanju izpita v Pravilniku o
ocenjevanju in preverjanju znanja na UM. Ena od predlaganih možnih rešitev je, da se besedilo
Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu sprejme v zakonski obliki ali pa
da se procesni instituti, ki bi jih lahko uredili drugače kot so predpisani s splošnim upravnim
postopkom, vnesejo v posebno poglavje Procesne določbe Zakona o visokem šolstvu, ki je sicer
materialni predpis, podrobna ureditev pa še naprej ostane urejena s Pravilnikom o razpisu za
vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu. Glede drugih zadev v zvezi s študijem pa bi prepustili
ureditvi posameznim univerzam, da jih uredijo v svojih statutih.
Ker pa ocenjujem, da bi bilo najustrezneje urediti vse postopke v zvezi z uveljavljanjem pravic
in dolžnosti na univerzah v Republiki Sloveniji v okviru enega procesnega zakona, sem
pripravila izhodišča za pripravo poglavja zakona o visokošolskih postopkih, s predstavitvijo
posameznih členov, v zvezi z uveljavljanjem pravic in dolžnosti študentov na univerzah v
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Republiki Sloveniji, ki bi uredil specifike navedenih postopkov glede tistih procesnih institutov
oziroma procesnih dejanj, katere ni mogoče prepustiti avtonomni ureditvi univerzam, in sicer
glede vložitve prijave za vpis, ravnanja z nepopolno ali nerazumljivo prijavo za vpis, umika
prijave za vpis in spremembo zahtevka v smislu spremembe študijskih želja ter rokov za vložitev
pritožbe, kjer ni mogoče uporabiti Zakona o splošnem upravnem postopku.
Kot izhaja iz potrjene druge teze bi namreč dolgoročno gledano zaradi obstoječih pravnih
praznin in kolizije pravnih aktov na tem področju vse postopke na področjih uveljavljanja
pravic in dolžnosti študentov na slovenskih univerzah in ostalih visokošolskih zavodih najlažje
in najučinkoviteje urediti z novim specialnim procesnim zakonom.
Kot podlago za potrditev druge teze, sem v marcu in aprilu 2016 na treh slovenskih državnih
univerzah v Republiki Sloveniji, in sicer na Univerzi v Mariboru, Univerzi v Ljubljani in na
Univerzi na Primorskem opravila strukturiran intervju s strokovnimi sodelavci v referatih za
dodiplomski in podiplomski študij, vodji referatov za dodiplomski in podiplomski študij,
strokovnimi sodelavci in vodji Visokošolskih prijavno-informacijskih služb, uradnimi osebami,
ki vodijo postopke pri komisijah, pristojnih za reševanje prošenj in pritožb kandidatov za vpis
ter študentov, ostale postopke v zvezi z uveljavljanjem pravic študentov ter postopke, ki
potekajo zaradi kršitev dolžnosti študentov. Pri izbiri med prej naštetimi sogovorniki sem dala
prednost, tistim, ki najdlje delajo na tem področju. Navedeno kategorijo sem izbrala zato, ker
se skoraj dnevno srečujejo z uporabo predpisov na področju uveljavljanja pravic in dolžnosti
študentov. Intervjuje sem izvedla z namenom oblikovanja kar se da uporabnega predloga
procesnega zakona na tem področju in pa da bi ugotovila, na katerih področjih je največ pravnih
praznin in težav zaradi nejasnosti pri uporabi zakonodajnih predpisov in internih – avtonomnih
aktov univerz. V okviru intervjuja so vprašani kot ena od kategorij verjetnih uporabnikov
zakona o visokošolskih postopkih opravili tudi evalvacijo predloga osnutka poglavja Zakona o
visokošolskih postopkih, na način, da so ocenili vsak člen predloga osnutka zakona posebej od
1 (slabo) do 4 (zelo dobro), ločeno po kriterijih (nomotehnična pravilnost, jasnost oz.
razumljivost in uporabnost).
Večinsko mnenje verjetnih uporabnikov, oblikovano na podlagi rezultatov strukturiranih
intervjujev, je, da so določila, ki urejajo pravice in dolžnosti študentov, razdrobljena v več
različnih predpisih, in da v zakonu, ki ureja splošni upravni postopek (ZUP) ne najdejo
neposredno uporabljivih predpisov, zato se pri svojem delu poslužujejo drugih – bolj specialnih
avtonomnih predpisov matične univerze, pri čemer ocenjujejo, da bi težave na teh področjih
najučinkoviteje rešil nov specialni procesni zakon.

Predlog poglavja Zakona o visokošolskih postopkih, ki se nanaša na uveljavljanje pravic in
dolžnosti študentov in kandidatov v prijavno-sprejemnem postopku za vpis na vse stopnje
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študija je bil s strani verjetnih uporabnikov zakona, predlog kot celota relativno dobro ocenjen
(od 1 - slabo do 4 - zelo dobro). In sicer je upoštevajoč kriterij nomotehnične pravilnosti prejel
povprečno oceno 3,96, po kriteriju jasnosti oz. razumljivosti je bil ocenjen s povprečno oceno
3,4, po ključnem (za izvedeno raziskavo) kriteriju uporabnosti pa je bil ocenjen s povprečno
oceno 3,36, kar sem že ob postavitvi druge hipoteze in pri sami pripravi magistrske naloge, tudi
pričakovala.
Poleg ocene predloga zakona so vprašani izpostavili dodatne ključne pravne probleme, s
katerimi so se srečali oziroma se srečujejo pri uporabi procesnih pravil v postopkih pri
uveljavljanju pravic in dolžnosti študentov in bi jih bilo po njihovem mnenju potrebno urediti
na zakonski ravni saj (še) niso zajeti v predlogu osnutka procesnega zakona, kar pa bo postalo
aktualno ob dejanski pripravi novega procesnega zakona, ki bi celovito uredil prav vse postopke
na področju visokega šolstva.
Na podlagi opravljenih raziskav ocenjujem, da so tako predlogi novel, kot tudi osnutek
procesnega zakona zreli za nadaljnjo obravnavo na znanstveni ravni, na ravni dodatnega
zbiranja stališč uporabnikov in za javno razpravo oziroma obravnavo, ki ji lahko sledi oživitev
v obliki sprejema v predlaganih oblikah. Na koncu velja izpostavili enotno stališče uporabnikov
teh predpisov, ki so mi pomagali pri mojem raziskovalnem delu, in sicer, da je potrebno kar
nekaj pravnih aktov s tega področja popraviti ali spremeniti z enotnim procesnim aktom. Na
tej točki pa izziv za ureditev teh nalog predajam izvoljenim predstavnikom univerz in
poslancem Državnega zbora RS, ki so zadolženi za obravnavo in sprejem predlaganih rešitev,
nujnih neurejenih pravnih problemov.
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=yes&doc.id=jlr-HSchulGBWV19IVZ&doc.part=Q&doc.price=0.0#focuspoint).
Gesetz über die Zulassung zum Hochschulstudium in Baden-Württemberg
(Hochschulzulassungsgesetz – HZG)
(http://www.landesrechtbw.de/jportal/?quelle=jlink&query=HSchulZulG+BW&psml=bsbawueprod.psml&ma
x=true).
Grundordnung der Universitat Heidelberg
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-

-

-

-

-

(http://www.zuv.uni- heidelberg.de/md/zuv/recht/grundordnung_ab_01.02.2014.pdf).
Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der Universität Heidelberg (ZImmO)
(https://www.uni-heidelberg.de/md/studium/download/zula_imma.pdf).
Prüfungsordnung der Universität Heidelberg für die Magisterstudiengänge Allgemeiner Teil
(http://www.uni-heidelberg.de/md/studium/download/magister_allg.pdf).
Bayrisches Hochschulgesetz (Bay HSchG)
(http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayHSchG/true).
Gesetz über die Hochschulzulassung in Bayern (Bayerisches
Hochschulzulassungsgesetz – BayHZG)
http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayHZG.

Verordnung über die Befugnis zur Abnahme von Hochschulprüfungen an
Universitäten, Kunsthochschulen und der Hochschule für Fernsehen und Film
(Hochschulprüferverordnung – HschPrüferV)
(http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayHSchPrueferV).

Verordnung über die Hochschulzulassung an den staatlichen Hochschulen in Bayern
(Hochschulzulasungsverordnung – HZV)
(http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayHZV)
Grundordnung der Universität von Augsburg

(http://www.zv.uniaugsburg.de/de/sammlung/download/1_Rechtssammlung_neu/Konsolidierungen/Faku
ltaetsuebergreifende_Vorschriften/Universitaere_Ordnungen_und_Organisationsnorm
en/Grundordnung/O-1-2-000.pdf)
Satzung der Universität Augsburg über die Zulassung zum Studium in
zulassungsbeschränkten Studiengängen
(https://www.zv.uniaugsburg.de/sammlung/download/1_Rechtssammlung_neu/1_Satzungsaenderungen_
mA/Fakultaetsuebergreifende_Vorschriften/Rechtliche_Grundlagen_Hochschulzugan
g/Zulassung_zum_Studium_in_zulassungsbeschraenkten_Studiengaengen/St-032-4000.pdf)
Allgemeine Prüfungsordnung der Universität Augsburg
(https://www.zv.uniaugsburg.de/sammlung/download/1_Rechtssammlung_neu/Konsolidierungen/Fakulta
etsuebergreifende_Vorschriften/Rahmenordnung_fuer_Pruefungen/L-13-1014_ehem_200.pdf)

Costituzione della Repubblica Italiana (Gazzetta Ufficiale della Republica Italiana, 27.
december 1947, n. 298).

Legge 7. agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Gazzetta Ufficiale della Republica
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-

Italiana, 18. avgust 1990, št. 192 s spremembami in dopolnitvami do 28 december 2015,
št 221).

Decreto Legislativo 2. luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo;
Gazzetta Ufficiale della Republica Italiana, 7. julij 2010, št. 156).

Decreto 3 novembre 1999, n.509 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei; Gazzetta Ufficiale della Republica Italiana, 4. januar 2000, št. 2).
Atto di Indirizzo concernente l´individuazione delle priorità politiche del Ministero
dell´Istruzione dell´Università e della Ricerca per l´anno 2016
(http://www.istruzione.it/allegati/2015/prot38_30_11_2015.pdf)

Sodna praksa:
-

Sodba Upravnega sodišča RS, opr. št. U 742/2003, z dne 07.07.2004.

-

Sodba Upravnega sodišča RS, opr. št. II U 100/2012, z dne 20.06.2012.

-

Sodba Upravnega sodišča RS, opr. št. U 886/2001, z dne 07.08.2003.

Sodba Upravnega sodišča RS, opr. št. III U 58/2010, z dne 18.11.2010.
Sodba Upravnega sodišča RS, opr. št. I U 940/2012, z dne 03.07.2013.

Sodba Upravnega sodišča RS, opr. št. I U 1225/2012, z dne 17.08.2012.
Sodba Upravnega sodišča RS, opr. št. II U 8/2013, z dne 20.03.2013.

Sodba Upravnega sodišča RS, opr. št. I U 94/2009, z dne 23.01.2009.

Sodba Upravnega sodišča RS, opr. št. II U 98/2012, z dne 10.04.2013.
Sodba Upravnega sodišča RS, opr. št. U 233/2003, z dne 08.09.2004.

Sodba Upravnega sodišča RS, opr. št. I U 1974/2011, z dne 19.12.2012.

Sodba Upravnega sodišča RS, opr. št. IV U 294/2013, z dne 04.02.2014.
Sodba Upravnega sodišča RS, opr. št. II U 203/2013, z dne 12.02.2014.
Sodba Upravnega sodišča, opr. št. II U 518/2012, z dne 10.04.2013.

Sodba Upravnega sodišča RS, opr. št. II U 487/2012, z dne 12.12.2012.
Sodba Upravnega sodišča RS, opr. št. U 610/2001 z dne 28. 5. 2003.
Sodba Upravnega sodišča RS, opr. št. U 1231/2001 z dne 4. 6. 2003.

Sodba Upravnega sodišča RS, opr. št. U 295/2000 z dne 10. 12. 2003.

Sodba Vrhovnega sodišča RS, opr. št. I Up 28/2009, z dne 28.01.2009.
Sodba Vrhovnega sodišča RS, opr. št. U 1375/95-6, z dne 15.05.1996.

Sodba Vrhovnega sodišča RS, opr. št. I Up 131/2002, z dne 03.04.2003.

Sodba Vrhovnega sodišča RS, opr. št. I Up 1449/2002, z dne 09.03.2005.
Sodba Vrhovnega sodišča RS, opr. št. I Up 553/2008, z dne 17.09.2009.

Sodba Vrhovnega sodišča RS, opr. št. X Ips 148/2013, z dne 22.05.2013.
Sodba Vrhovnega sodišča RS, opr. št. X Ips 188/2013, z dne 14.4.2015.

Sodba Vrhovnega sodišča RS, opr. št. X Ips 328/2012, z dne 11.09.2013.
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-

Sodba Vrhovnega sodišča RS, opr. št. X Ips 151/2013, z dne 10.06.2015.

-

Sodba Ustavnega sodišča, RS, opr. št. U-I-156/08-16, z dne 14. 4. 2011 (Uradni list RS,
št. 34/2011).

-

-

Sodba Ustavnega sodišča, RS, opr. št. U-I-34/94, z dne 22. 1. 1998 (Uradni list RS, št.
18/98).
Sodba Ustavnega sodišča RS, opr. št. U-I-117/07, z dne 21. 6. 2007 (Uradni list RS,
58/07).

Spletne strani:
-

-

-

Delovni osnutek Zakona o univerzi, 2008,
(http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKE
wjEss6e7KXMAhWsAMAKHVOJBbAQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.u
m.si%2Funiverza%2FDUPM%2FDocuments%2FDelovni%2520osnutek%2520zakon
a%2520o%2520univerzi.PDF&usg=AFQjCNHMkRXbujHPYJ1KfjbQD8B7YxAkTQ
&bvm=bv.119745492,d.bGg, 24.4.2016).
http://www.controcampus.it/2013/03/diritti-degli-studenti-quali-sono-i-diritti-deglistudenti-e-come-farli-rispettare-organi-di-tutela-diritti-degli-studenti/ (12.4.2016).
http://www.unionedegliuniversitari.it/ (12.4.2016).

https://www.giustizia-amministrativa.it/ (25.4.2016).

https://www.giustiziaamministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.ht
ml?ddocname=5UUILMLQUV4CF4IHPATB3UXKKA&q=Michele%20or%20Bonet
ti (12.4.2016).
http://international.polito.it/en/courses/italian_university_system (12.4.2016).
http://www.repubblica.it/online/scuola/statuto/testo/testo.html (12.4.2016).
http://www.study-in-italy.it/php5/study-italy.php?idorizz=2 (12.4.2016).

http://www.study-in-italy.it/php5/study-italy.php?lang=EN&idorizz=2&idvert=1
(12.4.2016).
http://www.funzioniobiettivo.it/autonomia%20scolastica/carta.htm (12.4.2016).
http://www.istruzione.it/ (12.4.2016).

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/operazione-trasparenza/atti-diindirizzo-e-direttive-generali (12.4.2016).
http://www.uniroma1.it/sites/default/files/allegati/carta_diritti_0.pdf (12.4.2016).
http://www.uniba.it/studenti/garantestudenti (12.4.2016).

https://it.wikipedia.org/wiki/Senato_accademico (12.4.2016).
https://it.wikipedia.org/wiki/Riforma_Gelmini (12.4.2016).

http://www.studenti.it/superiori/scuola/tutela_diritti.php (12.4.2016).
129

Blanka Fras, Subsidiarna in smiselna uporaba ZUP v postopkih pri uveljavljanju pravic in dolžnosti študentov pri nas in ureditev v izbranih evropskih državah

-

http://www.comune.signa.fi.it/schede/diritto-d-accesso/schedaimportata_990001343
(12.4.2016).
http://www.university-autonomy.eu/countries/italy/ (12.4.2016).
http://www.bundestag.de/ (12.4.2016).

https://www.deutschland.de (12.4.2016).

https://de.wikipedia.org/wiki/Hochschulrecht (12.4.2016).
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10 PRILOGE
10.1 STRUKTURIRAN INTERVJU IN ANALIZA INTERVJUJEV
10.1.1 Strukturiran intervju
V marcu in aprilu 2016 sem na treh slovenskih državnih univerzah v Republiki Sloveniji243
opravila strukturiran intervju s strokovnimi sodelavci v referatih za dodiplomski in podiplomski
študij, vodji referatov za dodiplomski in podiplomski študij, strokovnimi sodelavci in vodji
Visokošolskih prijavno-informacijskih služb, uradnimi osebami, ki vodijo postopke pri
komisijah, pristojnih za reševanje prošenj in pritožb kandidatov za vpis ter študentov, ostale
postopke v zvezi z uveljavljanjem pravic študentov ter postopke, ki potekajo zaradi kršitev
dolžnosti študentov244. Navedeno kategorijo sem izbrala zato, ker se skoraj dnevno srečujejo z
uporabo predpisov na področju uveljavljanja pravic in dolžnosti študentov. S temi intervjuji
sem z namenom izdelave kar se da uporabnega predloga procesnega zakona na tem področju
želela raziskati, na katerih področjih je največ pravnih praznin in težav zaradi nejasnosti pri
uporabi zakonodajnih predpisov in internih – avtonomnih aktov univerz.
10.1.2 Besedilo strukturiranega intervjuja
»Spoštovani!
Namen naslednjih vprašanj je ugotoviti, s kakšnimi težavami se srečujejo uporabniki predpisov,
ki urejajo postopke, v katerih študenti uveljavljajo svoje pravice in postopke, ki potekajo zaradi
morebitnih kršitev dolžnosti študentov, z namenom oblikovanja evolucijskih sprememb
obstoječih predpisov in tudi oblikovanje novega specialnega predpisa, ki bi celovito in na ravni
celotnega visokošolskega prostora enotno uredil to področje.
Ena od postavljenih tez v magistrski nalogi je, da je zaradi specifike visokošolskih postopkov
Zakon o splošnem upravnem postopku relativno neuporaben, zaradi česar prihaja do urejanja
postopkov v zvezi z uveljavljanjem pravic in dolžnosti študentov v mnogih podzakonskih
predpisih in avtonomnih aktih univerz ter nadalje, da bi zaradi obstoječih pravnih praznin in
kolizij med omenjenimi pravnimi akti bilo vse postopke na področju uveljavljanja pravic in
dolžnosti študentov na slovenskih državnih univerzah najustrezneje in najučinkoviteje urediti
z novim procesnim zakonom.
243
244

Na Univerzi v Mariboru, Univerzi v Ljubljani in na Univerzi na Primorskem.
Pri izbiri sogovornikov za strukturirane intervjuje sem dala prednost strokovnim delavcem, ki najdlje delajo na tem področju.
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To je tudi cilj in rezultat, do katerega lahko pridem le z Vašim cenjenim mnenjem. Zato prosim
za ocene in čim bolj subjektivna mnenja (ne mnenja univerze, profesorjev upravnega prava…)
Vas kot uporabnikov predpisov. Le tako bomo prišli do boljših predpisov, katerih uporabnost
nam bo olajšala naše delo in zagotavljala pravilnost naših pripravljenih posamičnih aktov
(odločb, sklepov).
I. UPORABNOST IN POMANJKLJIVOSTI PROCESNIH PREDPISOV, KI UREJAJO
POSTOPKE UVELJAVLJANJA PRAVIC IN DOLŽNOSTI ŠTUDENTOV NA
SLOVENSKIH UNIVERZAH
1. Kje je po Vašem mnenju največ težav zaradi nejasnosti procesnih predpisov, ki urejajo
pravice in dolžnosti študentov (vpis v študijski program, napredovanje v višji letnik,
ponavljanje letnika, izpis iz študijskega programa v primeru zadnjega opravljanja izpita, v
disciplinskih postopkih zoper študente…)?
2. Na katerih področjih je po Vašem mnenju največ pravnih praznin (glede uporabe procesnih
institutov v postopkih pri uveljavljanju pravic in dolžnosti študentov), katere bi bilo potrebno
podrobneje urediti, bodisi z zakonom, bodisi z internimi akti univerze?
3. Ali pri svojem delu (delu z vlogami kandidatov oz. študentov, pri vodenju postopkov,
oblikovanju in izdaji individualnih aktov – odločb, sklepov…) v primeru kolizije (nasprotja)
med določili Zakona o splošnem upravnem postopku ter določili podzakonskih (specialnejših)
predpisov (npr. Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu) in internih aktov
matične univerze uporabite določila ZUP ali določila podzakonskih predpisov oziroma internih
aktov matične univerze?
4. Ali ocenjujete, da bi težave na teh področjih najučinkoviteje rešil nov specialni procesni
zakon (glej predlog osnutka zakona)?
a) DA
b) NE
c) Ostalo:
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II. EVALVACIJA PREDLOGA OSNUTKA
POSTOPKIH

ZAKONA O VISOKOŠOLSKIH

1. Ocenite vsak člen predloga osnutka zakona posebej od 1 (slabo) do 4 (zelo dobro), ločeno po
kriterijih:
a) nomotehnično pravilno
b) jasno oz. razumljivo
c) uporabno
2. (D)opišite morebitne ključne pravne probleme, s katerimi ste se srečali oziroma se srečujete
pri uporabi procesnih pravil v postopkih pri uveljavljanju pravic in dolžnosti študentov, ki bi
jih po Vašem mnenju bilo potrebno urediti na zakonski ravni in (še) niso zajeti v predlogu
osnutka procesnega zakona.«
10.1.3 Analiza intervjujev
Rezultat analize 4. vprašanja pod točko I. (»Ali ocenjujete, da bi težave na teh področjih
najučinkoviteje rešil nov specialni procesni zakon?«) ter evalvacija predloga osnutka
Zakona o visokošolskih postopkih sta, na podlagi pridobljenih rezultatov na podlagi zgoraj
postavljenih vprašanj pod točko II., predstavljena v poglavju 7.6 Ocena predloga zakona s
strani verjetnih uporabnikov.

V nadaljevanju je podana analiza intervjujev pod točko I. glede uporabnosti in
pomanjkljivosti procesnih predpisov, ki urejajo postopke uveljavljanja pravic in dolžnosti
študentov na slovenskih univerzah, in ki zaradi kvalitativnih in kvantitativnih omejitev pri
nastajanju magistrske naloge, kot ključni (procesni) problemi, niso bili zajeti v glavnem delu
naloge.
1. Na vprašanje, kje je po njihovem mnenju največ težav zaradi nejasnosti procesnih predpisov,
ki urejajo pravice in dolžnosti študentov (vpis v študijski program, napredovanje v višji letnik,
ponavljanje letnika, izpis iz študijskega programa v primeru zadnjega opravljanja izpita, v
disciplinskih postopkih zoper študente…) so bili s strani vprašanih izpostavljene naslednje
nejasnosti v obstoječih predpisih:



prehodi med novimi študijskimi programi,

prehodi med starimi študijskimi programi v bolonjske študijske programe zaradi
nedokončanja starih študijskih programov (predvsem pri študentih, ki so izkoristili
pravico do ponavljanja ali zamenjave),
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prehodih med različnimi študijskimi programi,



vpisi po merilih za prehode (Statut UM določa, da mora tak študent izpolnjevati
pogoje na prejšnjem študijskem programu),













ponovni vpis po opravljenem izpisu na isto fakulteto oz. v enak študijski program,
možnost vpisa v absolventski staž (pravila eVŠ),

enačenje rednega in izrednega študija, prepisi izrednih študentov na redni študij,

vpis oz. podaljšanje statusa iz utemeljenih razlogov (dopušča možnost 3. vpisa v isti
letnik - ta del se mi zdi zelo ohlapen),

različnost postopkov pri rednem in izrednem študiju (Razpis za vpis še vedno
določa, da kdor je izkoristil pravico do ponavljanja ali spremembe programa se na
redni študij ne more več vpisati, iz česar je sklepati, da se na izredni študij lahko,
čeprav zakon ne ločuje načina študija),

Statut matične univerze in področni zakon opredeljujeta pravico in dolžnost
študentov, da obiskujejo predavanja, vaje, seminarje – zdi se enako za vse oblike, s
tem, da se v praksi pojavlja tolmačenje, da so obvezne le vaje, predavanja pa ne (ne
najdem osnove za tako tolmačenje),
vprašanje glede obveščanja kandidatov za vpis - ali priporočeno s povratnico ali
navadno pošto (v vsakem primeru se najde kak kandidat, ki je bil na dopustu, ne
dvigne pošte ali trdi, da pošte ni prejel),
različne interpretacije predpisov; različno upoštevanje v praksi,

največji problem je, ker vse postopke obravnava vrsta različnih predpisov – ZVis,
Statut, reakreditacijski dokumenti, ZUJF, Pravilnik o vpisu za vpis in izvedbi vpisa
v visokem šolstvu.

2. Pri vprašanju, na katerih področjih je po njihovem mnenju največ pravnih praznin (glede
uporabe procesnih institutov v postopkih pri uveljavljanju pravic in dolžnosti študentov), katere
bi bilo potrebno podrobneje urediti, bodisi z zakonom, bodisi z internimi akti univerze, so
vprašani največ pravnih praznin zasledili na naslednjih področjih:





prijavni postopki tujih državljanov (prepuščeno posameznemu visokošolskemu
zavodu v RS),

možnost dokončanja študija za tiste študente, ki so ostali v enem izmed letnikov in
študija niso dokončali, so pa izkoristili pravico do ponavljanja oz. do zamenjave
študijskega programa,
vpisi diplomantov v dodiplomske študijske programe,

vpisi diplomantov, zlasti z diplomami pridobljenimi v tujini,
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v postopkih izjemnega podaljšanja statusa med letniki – natančnejša določitev, kdo
ima to pravico ter kakšne so njihove nadaljnje pravice glede vpisov (še ponavljanje,
vpis v absolventski staž),
področje izrednega študija (z zakonom omogočiti vpis s tem, da kdor je izkoristil
pravico do ponavljanja ali spremembe programe, ne more koristiti pravic, ki izhajajo
iz rednega študija, vendar naj plača šolnino in študira kdor hoče),
pravice diplomantov (diplomant izrednega dodiplomskega študija, ki se želi vpisati
v redni dodiplomski program kot novinec, ker ni mest za diplomante),
pravice tujih študentov (diplomant v tujini, ki se želi vpisati v redni dodiplomski
progam kot novinec, ker ni rednih mest za diplomante),
obravnava beguncev brez listin,

področje študentov s posebnimi potrebami (ZVis tega termina sploh ne pozna,
univerze pa določajo pravila zelo površno).

3. Na vprašanje, ali pri svojem delu (delu z vlogami kandidatov oz. študentov, pri vodenju
postopkov, oblikovanju in izdaji individualnih aktov – odločb, sklepov…) v primeru kolizije
(nasprotja) med določili Zakona o splošnem upravnem postopku ter določili podzakonskih
(specialnejših) predpisov (npr. Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu)
in internih aktov matične univerze uporabijo določila ZUP ali določila podzakonskih predpisov
oziroma internih aktov matične univerze, so bili odgovori zelo različni (v nadaljevanju so
združeni po pogostosti):


ZUP določila;



Interne akte matične univerze;





V večini primerov upoštevamo specialnejše predpise;
Kadar je možno uporabimo predpis, ki je ugodnejši za kandidata ali študenta, v
ostalih primerih pa določila specialnejših prepisov;
Se ne spomnim, da bi kdaj naletela na nasprotja.
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10.2 ČISTOPIS PREDLOGA
POSTOPKIH

POGLAVJA

ZAKONA

O

VISOKOŠOLSKIH

Splošne določbe
Predlog člena:
(1) Zakon ureja upravne postopke, ki potekajo na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji
- univerzah, fakultetah, umetniških akademijah in visokih strokovnih šolah, za katere ta zakon
tako določa in zaradi posebnosti in narave področja, ni mogoče uporabiti zakona, ki ureja
splošni upravni postopek.
(2) S tem zakonom se urejajo pravice, obveznosti ali pravne koristi visokošolskih učiteljev,
znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev, nepedagoških delavcev ter študentov na
visokošolskih zavodih v upravnih zadevah, katerih postopki niso predmet avtonomnega
urejanja v skladu z Zakonom o visokem šolstvu.
(3) Za vsa vprašanja, o katerih teče posebni upravni postopek na podlagi 2. odst. tega člena in
ki niso urejena s tem zakonom, se subsidiarno uporabljajo določila zakona, ki ureja splošni
upravni postopek.
(4) V drugih javnopravnih stvareh, ki nimajo značaja upravne zadeve, v skladu z določili
zakona, ki ureja splošni upravni postopek, se le-ta uporablja smiselno, kolikor ta področja
niso urejena s tem zakonom.
Predlog člena:
(1) V tem zakonu se izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki,
uporablja nevtralno za ženski in za moški spol.
(2) V tem zakonu se beseda študent uporablja za študente vseh visokošolskih zavodov v
Republiki Sloveniji za vse stopnje študija.
(3) V tem zakonu se beseda kandidat uporablja za kandidate za vpis v dodiplomske in enovite
magistrske študijske programe, kandidate za vpis na magistrske študijske programe druge
stopnje ter za kandidate za vpis na doktorske študijske programe tretje stopnje.
136

Blanka Fras, Subsidiarna in smiselna uporaba ZUP v postopkih pri uveljavljanju pravic in dolžnosti študentov pri nas in ureditev v izbranih evropskih državah

Uveljavljanje pravic in dolžnosti študentov in kandidatov v prijavno-sprejemnem
postopku za vpis
I.

Urejanje postopkov pri vpisu na univerze

Vložitev vloge
Predlog člena:

Vložitev prijave za vpis
(1) Kandidati za vse stopnje študija morajo oddati elektronsko prijavo prek spletnega portala
eVŠ, in to do roka, določenega z razpisom.
(2) Če se kandidat prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom, se natisnjenega obrazca po
pošti ne pošilja. Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko
podpisana ter oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ do roka, določenega z
razpisom.
(3) Če se kandidat prijavlja brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom
in geslom), mora obrazec prijave poslati elektronsko v eVŠ do roka določenega z razpisom,
nato pa ga mora natisniti, podpisati in priporočeno poslati po pošti ali osebno dostaviti v roku
in na naslov, ki sta določena z razpisom.
(4) Kot pravočasna se šteje vloga, ki je bila izpolnjena v eVŠ do roka, določenega z razpisom,
natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, ter podpisana
in priporočeno poslana pristojni instituciji v roku, določenem z razpisom, ki je lahko največ pet
dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ.
(5) Ne glede na način prijave kandidat pošlje priloge k prijavi priporočeno po pošti ali jih
osebno dostavi v skladu z razpisom.245

245

Besedilo je enako 13. členu Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu.
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Nepopolna ali nerazumljiva vloga
Predlog člena:

Nepopolna ali nerazumljiva prijava za vpis
(1) Kot nepopolna prijava za vpis se šteje prijava, ki je bila sicer pravilno in pravočasno oddana
elektronsko prek spletnega portala eVŠ, vendar v skladu z zahtevo iz 3. odst. prejšnjega člena
pravočasno prispela natisnjena prijava v istem besedilu ni podpisana.
(2) Kot nerazumljiva prijava za vpis se šteje prijava, ki je bila sicer pravilno in pravočasno
oddana elektronsko prek spletnega portala eVŠ, vendar v skladu z zahtevo iz 3. odst. prejšnjega
člena pravočasno prispela natisnjena in podpisana prijava ni v istem besedilu.
(3) S prijavo za vpis iz 1. odst. in 2. odst. tega člena se ravna v skladu z določilom zakona, ki
ureja splošni upravni postopek glede z ravnanjem z nepopolno ali nerazumljivo vlogo.
Umik vloge ter sprememba zahtevka
Predlog člena:

Umik prijave za vpis
(1) Kandidat lahko delno umakne prijavo za vpis do datuma za oddajo prijave v posameznem
prijavnem roku.
(2) Kandidat lahko v celoti umakne svojo prijavo za vpis vsak čas med sprejemnim postopkom,
dokler ni opravljen izbirni postopek.
alternativa:
(2) Kandidat lahko v celoti umakne svojo prijavo za vpis vsak čas med sprejemnim postopkom,
do vročitve sklepa o rezultatu izbirnega postopka.
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Predlog člena:

Sprememba študijske želje
(1) Ko je postopek uveden, lahko kandidat do roka za oddajo prijave doda študijske želje ali
spremeni študijske želje.
(2) V prijavno-sprejemnem postopku se v primeru neizpolnjevanja vpisnih pogojev za
posamezno željo, kandidata pred izbirnim postopkom posebej ne obvešča.
Roki
Predlog člena:

Roki
Roki, določeni v tem zakonu, se računajo po pravilih, ki veljajo za splošni upravni postopek.
Roki za vložitev pritožbe
II.

Odločanje o pravicah in dolžnosti študentov v postopkih na drugi stopnji
Predlog člena:

Izbirni postopek
Zoper sklep o rezultatu izbirnega postopka je dopustna pritožba na univerzitetno komisijo za
pritožbe študentov le zaradi kršitev izbirnega postopka v roku, določenem v sklepu o rezultatu
izbirnega postopka. Odločitev komisije je dokončna.
Predlog člena:

Izpis iz študijskega programa oz. univerze
Zoper odločitev rektorja oz. direktorja visokošolskega zavoda o izpisu študenta iz študijskega
programa, po katerem je doslej študiral, v primeru negativne ocene zadnjega možnega
opravljanja izpita, je možna pritožba na drugostopenjsko komisijo, ki odloča o pritožbah
študentov v roku 15 dni. Odločitev komisije je dokončna.
139

Blanka Fras, Subsidiarna in smiselna uporaba ZUP v postopkih pri uveljavljanju pravic in dolžnosti študentov pri nas in ureditev v izbranih evropskih državah

Predlog člena:

Izključitev iz univerze
Zoper izključitev študenta iz univerze kot izrečene sankcije v disciplinskem postopku zoper
študenta je v roku 15 dni možna pritožba na disciplinsko sodišče oz. komisijo II. st. za
študentov. Odločitev disciplinskega sodišča oz. komisije II. st. je dokončna.
Predlog člena:

Odločanje o drugih stvareh v zvezi s študijem
(1) V primeru, ko ne gre za odločanje o pravici, obveznosti ali pravni koristi kandidata oziroma
študenta se na drugi stopnji vodi skrajšan postopek ter izda individualni akt s skrajšano
obrazložitvijo.
(2) Podrobnejša pravila glede postopka in oblike izdanega individualnega akta avtonomno
določi posamezna univerza.
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11 DELOVNI ŽIVLJENJEPIS
Rodila sem se leta 1976 v Mariboru. Po končani OŠ Kerenčičevih Pesnica sem nadaljevala
šolanje na Prvi gimnaziji Maribor, jezikovna smer (angleščina, nemščina in italijanščina). Po
končani srednji šoli in uspešno opravljeni maturi sem se redno vpisala na Pravno fakulteto
Univerze v Mariboru, kjer sem julija leta 2001 diplomirala in s tem pridobila naziv univerzitetna
diplomirana pravnica. Skozi vsa leta srednješolskega in univerzitetnega izobraževanja sem bila
prejemnica Zoisove štipendije. Po diplomi sem se novembra leta 2001 zaposlila na Univerzi v
Mariboru v Oddelku za pravne, kadrovske in splošne zadeve, kjer sem opravljala dela in naloge
samostojne svetovalke za pravne zadeve, v okviru katerih sem pretežno vodila (in jih še vedno
vodim) postopke v zvezi s pritožbami študentov, o katerih odloča Komisija za pritožbe
študentov Univerze v Mariboru ter postopke v zvezi s kršitvami dolžnosti študentov, o katerih
odloča na drugi stopnji Disciplinsko sodišče II. stopnje za študente Univerze v Mariboru. Od
leta 2004 do 2006 sem opravljala dela in naloge v Visokošolski prijavno-informacijski službi
Oddelka za izobraževanje, nato sem se vrnila v Oddelek za pravne, kadrovske in splošne
zadeve, kjer sem zaposlena še danes. V letu 2008 sem poleg redne zaposlitve opravila tudi
volontersko sodniško pripravništvo na Višjem sodišču v Mariboru.
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IZJAVA
ŠTUDENTA MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA

Podpisana Blanka Fras, vpisna številka 71147940
izjavljam,
da je magistrska naloga z naslovom Subsidiarna in smiselna uporaba Zakona o splošnem
upravnem postopku v postopkih pri uveljavljanju pravic in dolžnosti študentov pri nas in
ureditev v izbranih evropskih državah
-

rezultat lastnega raziskovalnega dela

-

da nisem kršila avtorskih pravic in intelektualne lastnine drugih.

-

da so rezultati korektno navedeni in

Podpis:
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