UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA UPRAVO

Magistrsko delo

PROBLEMATIKA ŠTIPENDIJ AD FUTURA ZA
ŠTUDIJ V TUJINI
Jerneja Fornazarič

Ljubljana, avgust 2017

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA UPRAVO

MAGISTRSKO DELO

PROBLEMATIKA ŠTIPENDIJ AD FUTURA ZA ŠTUDIJ V TUJINI

Kandidatka:
Vpisna številka:
Študijski program:
Mentorica:

Jerneja Fornazarič
04042130
Magistrski študijski program Uprava druga stopnja
izr. prof. dr. Polonca Kovač

Ljubljana, avgust 2017

IZJAVA O AVTORSTVU MAGISTRSKEGA DELA

Podpisana Jerneja Fornazarič, študentka magistrskega študija Uprava druga stopnja z
vpisno številko 04042130, sem avtorica magistrskega dela z naslovom Problematika
štipendij Ad futura za študij v tujini.
S svojim podpisom zagotavljam, da:
-

je priloženo delo izključno rezultat mojega lastnega raziskovalnega dela;

-

sem poskrbela, da so dela in mnenja drugih avtorjev oziroma avtoric, ki jih uporabljam
v predloženem delu, navedena oziroma citirana v skladu s fakultetnimi navodili;

-

sem pridobila vsa dovoljenja za uporabo avtorskih del, ki so v celoti prenesena v
predloženo delo, in sem to tudi jasno zapisala v predloženem delu;

-

se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del bodisi v obliki citata ali v
obliki skoraj dobesednega parafraziranja ali v grafični obliki, s katerim so tuje misli
oziroma ideje predstavljene kot moje lastne – kaznivo po zakonu (Zakon o avtorstvu in
sorodnih pravicah, Uradni list RS, št. 21/95), kršitev pa se sankcionira tudi z ukrepi po
pravilih Univerze v Ljubljani in Fakultete za upravo;

-

se zavedam posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za predloženo delo
in za moj status na Fakulteti za upravo;

-

je elektronska oblika identična s tiskano obliko magistrskega dela;

-

soglašam z objavo dela v zbirki »Dela FU«.

Magistrsko delo je lektorirala: Jasna Živec, univ. dipl. slovenistka

Ljubljana, avgust 2017

Podpis avtorice:

iii

POVZETEK
Magistrsko delo obravnava štipendijo Ad futura za študij v tujini, ki je določena v Zakonu o
štipendiranju, subsidiarno pa se za postopek pridobitve te štipendije uporablja tudi Zakon
o splošnem upravnem postopku. Začetni del naloge je namenjen obrazložitvi širšega
pomena mednarodne mobilnosti, njenih razsežnosti in področja štipendiranja študija v
tujini. Postopek sprejemanja štipendije Ad futura za študij v tujini je kompleksen in traja
veliko časa, zato sem skozi analizo posameznih faz postopka ugotavljala razloge, zaradi
katerih postopka ni mogoče bistveno skrajšati. Ugotovila sem, da je zaradi zagotavljanja
enakih pravic vlagateljem postopek težko skrajšati ali poenotiti.
Po prejemu pravice do štipendije Ad futura za študij v tujini sledi podpis pogodbe o
štipendiranju med štipendistom in skladom, ki je odgovoren za podeljevanje teh štipendij.
Ena izmed pomembnih lastnosti te pogodbe je obveznost (samo)zaposlitve štipendista po
končanem študiju pri delodajalcu s sedežem v Republiki Sloveniji. Obveznost zaposlitve
zasleduje namen štipendijskega programa štipendiranja študija v tujini s ciljem javnega
financiranja za zagotovitev visoko izobraženega in usposobljenega kadra za gospodarski in
tehnološki razvoj Slovenije. Še več, s tem, ko se morajo štipendisti po študiju v tujini
zaposliti v Sloveniji, pripomorejo k zmanjševanju bega možganov iz Slovenije.
Preučila sem tudi ključne razlike med Slovenijo in Nizozemsko glede študija in štipendiranja.
Sistema sta si v precej segmentih podobna, kar je tudi eden izmed razlogov, da se vsako
leto več Slovencev odloči za študij na Nizozemskem. Podobnost sistema ni edini razlog, da
se slovenski študenti pogosto odločajo za študij na Nizozemskem, zato sem hipotezo deloma
potrdila.
KLJUČNE BESEDE: mednarodna mobilnost, upravni postopek, štipendija Ad futura, študij v
tujini, štipendijsko razmerje, obveznost zaposlitve.

v

SUMMARY

PROBLEMS OF AD FUTURA SCHOLARSHIP FOR STUDY ABROAD
Thesis deals with issues of the Ad Futura scholarship for study abroad, which is determined
by the Scholarship Act and according to the principle of subsidiarity, also by the General
Administrative Procedure Act. The initial part of the thesis explains the meaning of mobility
and scholarship for study abroad. The process of obtaining this Ad Futura scholarship is
complex and takes some time. The analysis of the individual steps of the mentioned
procedure underlines reasons in order to ensure equal rights for all the applicants why this
procedure cannot be significantly shortened.
After obtaining the right for the Ad Futura scholarship for study abroad, the procedure
continues with the signature of the contract between the scholarship holder and the Fund
responsible for awarding it. One of the important features of this contract is the obligation
of (self) employment of the scholarship holder with an employer based in the Republic of
Slovenia after finished their studies. This obligation of employment significantly aims to
form a highly trained and qualified personnel with public funding for economic and
technological development of Slovenia. Moreover, obligation of employment helps also to
reduce the brain drain in Slovenia.
The thesis examined also the key differences between Slovenia and the Netherlands in the
field of study and scholarships. Both systems have some similarities. This is, however, not
the only reason for some Slovenian students deciding to study in the Netherlands, but they
often choose to study in the Netherlands because of the comparability of the system.
KEYWORDS: International mobility, Administrative procedure, Ad Futura Scholarship, Study
abroad, scholarship ratio, the obligation of employment
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UVOD

Kakovost izobraževanja je bistvenega pomena, če želimo oblikovati družbo, ki temelji na
znanju in je konkurenčna globaliziranemu svetovnemu gospodarstvu. Države članice znotraj
Evropske unije (v nadaljevanju: EU) določajo izobraževalno politiko vsaka zase, vendar na
ravni EU opredelijo skupne cilje in izmenjujejo medsebojne dobre prakse. Programi
mednarodne mobilnosti v izobraževalnem procesu imajo v nacionalnem in evropskem
prostoru vedno pomembnejše mesto, saj mobilnost in njeni rezultati prinašajo veliko
pozitivnih učinkov tako na posameznika kot tudi na celotno okolje (Evropska komisija, 2014,
str. 3–5).
Trg dela se je v zadnjemu času precej spremenil in prehod iz študija v službo ni enostaven.
V današnjih časih je stik s trgom dela treba negovati in se mu posvečati že pred ali vsaj
med študijem. Študenti morajo biti aktivni, radovedni in izkoristiti vsako priložnost
pridobitve znanja ali veščin, ki bi pripomogle pri kasnejši pridobitvi zaposlitve. Mednarodna
mobilnost kot ena izmed takšnih študijskih dejavnosti spodbuja razvoj posameznika, prinaša
nove možnosti in odpira marsikatera vrata potencialnih bodočih delodajalcev. Mobilnost
študentov se spodbuja med drugim tudi v okviru bolonjskega procesa visokošolskih
institucij, ki zaradi poenotenega sistema v evropskem visokošolskem prostoru omogoča
lažje prehajanje med izobraževalnimi sistemi v Evropi.
Kot ena izmed oblik mednarodne mobilnosti se perspektivni mladini ponuja tudi študij v
tujini. Študij v tujini je življenjska izkušnja, ki posamezniku nudi osebni in akademski razvoj,
saj prinese možnost vzpostavitve medkulturnih stikov, učenje novega jezika in predstavlja
svojevrsten izziv. Kot ovire za študij v tujini se navajajo predvsem visoki stroški (šolnine,
vpisnine, najemnine, življenjski stroški itd.) in neznanje jezika. Na drugi strani imamo v
Evropi in drugod po svetu vedno več univerz, ki ponujajo študijske programe, dostopne tudi
v angleščini.
Cilj delovanja EU na področju terciarnega izobraževanja je, da bi se do leta 2020 petina
vseh študentov znotraj EU odločila za udeležbo na študijskih programih v tujini (Evropska
komisija, 2014, str. 9).
V Sloveniji je na tem področju zelo pomembna politika štipendiranja. Večino štipendij pri
nas podeljuje javni sklad, pristojen za štipendije. Namen sklada je izvajanje štipendijske
politike, vlaganje v konkurenčnost, prenos znanja in povezovanje znanstveno-raziskovalne
sfere in univerz z gospodarstvom ter izobraževalnega sistema s potrebami trga dela.
Štipendije so namenjene spodbujanju izobraževanja in doseganju višje ravni izobrazbe,
vzpostavljanju enakih možnosti za izobraževanje, spodbujanju mednarodne mobilnosti,
spodbujanju doseganja izjemnih dosežkov in izboljšanju zaposljivosti. V okviru spodbujanja
mednarodne mobilnosti sklad izvaja in podeljuje več vrst Ad futura štipendij, kamor spadajo
tudi štipendije za študij v tujini.
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Štipendije v okviru programa štipendij Ad futura za mobilnost za izobraževanje so
namenjene štipendiranju izobraževanja v tujini za doseganje višje ravni izobrazbe.
Štipendist štipendijo pridobi za čas celotnega izobraževalnega programa na posamezni
stopnji (od tistega leta dalje, v katerem je zaprosil za štipendijo) in mora ga zaključiti s
pridobitvijo javno veljavne listine v skladu s predpisi, ki urejajo visokošolsko izobraževanje
v državi izobraževanja. Posebej problematičen se na področju zdi procesni vidik. Upravni
postopek je izraz kolizije interesov pri javnem štipendiranju, tj. potencialni razkorak med
javnim interesom, ki ga zasledujejo razpisni pogoji, in interesi prosilcev (Jerovšek in Kovač,
2016).
Namen štipendiranja študija v tujini je dvigniti strokovno usposobljenost, zagotoviti kadre
za razvoj in inovacije na različnih strokovnih in znanstvenih področjih ter omogočiti prenos
znanja in dobrih praks med Republiko Slovenijo in tujino. Sklad želi spodbuditi podjetne,
inovativne in samoiniciativne študente, da s študijem v tujini pridobijo znanja in izkušnje, ki
bodo povečale njihovo zaposljivost in s katerimi bodo lahko po zaključenem študiju s svojim
delom pomembno prispevali h gospodarskemu in tehnološkemu razvoju Republike
Slovenije. Sklad oziromadržava želi okrepiti sodelovanje z gospodarstvom tako z vidika
ustreznega štipendiranja kot tudi s kasnejšim zaposlovanjem štipendistov.
Postopek podelitve štipendije je dolgotrajen in kompleksen. Vlagatelji (pre)dolgo čakajo na
izdajo odločb, zato je pomembno preveriti, zakaj postopek traja tako dolgo oziroma ali so
razlogi za to upravičeni. Dolžina postopka odločanja o dodelitvi štipendij je odvisna od več
dejavnikov. Javni razpis za študij v tujini ima določen zaprti rok za vložitev vlog; po Zakonu
o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13 in 99/13 – ZUPJS-C, v nadaljevanju: ZŠtip-1) začne
šesdesetdnevni rok za odločanje teči z dnem, od katerega se šteje, da je vložena zadnja
popolna vloga med vsemi na javni razpis prispelimi pravočasnimi vlogami. Kandidati ob
prijavi ne predložijo vseh v razpisu zahtevanih dokazil, temveč jih pridobivajo in pošiljajo na
sklad v okviru dopolnitve vloge. Preden so vse vloge popolne, lahko traja več mesecev, nato
se začne postopek vsebinskega pregleda vlog.
Preverjanje izpolnjevanja pogojev kandidatov, predvsem preverjanje javne veljavnosti
oziroma akreditiranosti izobraževalnih programov in institucij, je zelo kompleksen postopek;
prav tako je zahteven postopek ocenjevanja vlog (predvsem postopek prevedb in izračuna
povprečne ocene kandidatov, uvrščanje vse večjega števila interdisciplinarnih študijskih
programov glede na smer študija, preverjanje delovnih izkušenj kandidatov, funkcij itd.).
Pomembno je zagotavljanje enakih pravic vlagateljem, kar lahko sam postopek tudi
upočasni.
Po prejemu pozitivne odločbe štipendist (študent) podpiše s štipenditorjem (sklad, pristojen
za štipendije) pogodbo o štipendiranju, s katero se opredelijo pravice in obveznosti obeh
strank. Med pomembnejšimi določili pogodbe je rok za zaključek študija in obveznost
zaposlitve ali samozaposlitve pri delodajalcu s sedežem v Republiki Sloveniji po zaključku
študija (v nadaljevanju: obveznost zaposlitve). Zaposlitev mora ponavadi trajati toliko let,
kolikor študijskih let je štipendist prejemal štipendijo.
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Pogoj zaposlitve ali samozaposlitve po zaključku študija v tujini pri delodajalcu s sedežem v
RS omogoča prenos znanja in dobrih praks med RS in tujino, kar je med drugim tudi namen
štipendiranja študija v tujini. Država investira v inovativne posameznike in jim pomaga pri
pridobitvi kakovostne izobrazbe z namenom, da se ti posamezniki vrnejo in se s pridobljenim
znanjem ter izkušnjami zaposlijo v RS ter tako pripomorejo k boljši gospodarski rasti in
razvoju RS. Beg možganov kot oblika migracij, ko izobražen kader odhaja v tujino in tako
pripomore k nazadovanju razvoja družbe, je pojav, ki ga država ravno s takšnimi ukrepi
posredno skuša zmanjšati.
Glavni namen naloge je predstavitev področja štipendiranja študija v tujini, predvsem
štipendij Ad futura za izobraževanje v tujini, in pomembnega vidika mobilnosti študentov.
Skozi analizo obstoječega stanja sem preučila problematiko, težave, nejasnosti, morebitne
rešitve ipd. Zaradi naraščajče mobilnosti v visokem šolstvu je to ena izmed aktualnih tem
današnjega časa. Zbrala sem vse pridobljene podatke iz različnih virov v enotno zbirko
informacij, ki bo dostopna vsakomur, ki ga bo obravnavana tematika zanimala. Dodatno
sem tudi primerjala študij in štipendiranje v Sloveniji in na Nizozemskem, saj se vsako leto
več študentov odloči za študij na Nizozemskem. Nizozemska se na prvi pogled ne zdi
neposredno primerljiva s Slovenijo, čeprav Slovencem neredko predstavlja zgled.
Podrobneje sem pogledala domnevno primerljiv sistem štipendiranja in visokošolskega
študija v obeh državah.
Cilj magistrske naloge je skozi študijo postopka prejemanja štipendije Ad futura za študij v
tujini ugotoviti, katere so pomanjkljivosti postopka oziroma ali je postopek res optimalen in
ali so na tem področju možne izboljšave. Ob preučevanju ozadja štipendijskega pogoja
zaposlitve v Republiki Sloveniji je zastavljen cilj raziskati upravičenost študijskega pogoja.
Skozi raziskavo, ki sem jo opravila, sem želela priti do ugotovitev, ki bi v bodoče lahko
koristile vsakomur, ki se zanima za štipendijo za študij v tujini, in ne nazadnje tudi stroki,
ki se ukvarja s tem področjem. S primerjavo izobraževalnega sistema in sistema
štipendiranja med Slovenijo in Nizozemsko sem želela ugotoviti, ali sta sistema primerljiva,
kje se razlikujeta in ali je možno pri Nizozemcih najti primere dobre prakse, ki je v Sloveniji
ne srečujemo in bi morda lahko uspešno delovala tudi pri nas.
Izdelava magistrskega dela temelji na metodah deskripcije (dogmatika pojmov, analiza
postopka dodelitve in prejemanja štipendije in drugo), na komparativni ali primerjalni
metodi (primerjava sistema v Sloveniji s sistemom na Nizozemskem, ugotavljanje
podobnosti in razlik), na statistični metodi (zbiranje in analiza podatkov) in na metodi
kompilacije – povzemanja virov (pri uporabi izpiskov, navedb in citatov drugih avtorjev). Pri
raziskovanju in obdelavi ugotovitev je uporabljena strokovna literatura, zakonodaja, sodna
praksa, publikacije, objavljena dela v knjigah, člankih in prispevkih z obravnavanega
področja. V bazi Cobiss je sicer možno najti nekaj primerov magistrskih del, ki se ukvarjajo
s štipendiranjem, študijem oziroma zaposlovanjem v okviru štipendijskega razmerja, ne pa
takih, ki bi neposredno pokrivala probleme, ki jih izpostavljam sama.
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V magistrskem delu sem si zastavila in določila tri hipoteze, ki sem jih ob koncu dela
poskušala potrditi ali zavrniti:
HIPOTEZA 1: Postopek odločanja o štipendijah za študij v tujini je kompleksen
in ga je zaradi upoštevanja javnega interesa ter raznolikosti sistemov študija v
tujini in zagotavljanja enakih možnosti vlagateljem težko poenotiti oziroma
poenostaviti.
HIPOTEZA 2: Obveznost zaposlitve zasleduje namen štipendijskega programa
štipendiranja študija v tujini s ciljem javnega financiranja za zagotovitev visoko
izobraženega in usposobljenega kadra za gospodarski in tehnološki razvoj
Slovenije in pripomore k preprečevanju bega možganov.
HIPOTEZA 3: Slovenski študenti se zaradi podobnosti sistema pogosto odločajo
za študij na Nizozemskem.
Osrednji del magistrske naloge sem razdelila na več poglavij. V poglavju o mednarodni
mobilnosti sem želela predstaviti, kako pomemben je študij pri pridobitvi kompetenc,
pomembnih pri iskanju službe po končanem šolanju. Izkušnja mednarodne mobilnosti ali,
še bolje, zaključen študij v tujini je delodajalcu privlačen podatek, saj veliko pove o
osebnostnih lastnostih kandidata in pridobljenih izkušnjah. V tem poglavju sem želela
poudariti pomembnost mobilnosti, pomen ostalih povezanih tematik, razloge, ki mlade
ovirajo pri mobilnosti, kakšno pomembno vlogo imajo štipendije in kako je z mobilnostjo v
Sloveniji.
Magistrsko delo se nadaljuje s poglavjem, ki predstavi delovanje Javnega štipendijskega,
razvojnega, invalidskega in pokojninskega sklada Republike Slovenije, v pristojnosti
katerega je vodenje postopka pridobitve štipendije Ad futura za študij v tujini.
Sledi poglavje o štipendijah Ad futura za študij v tujini. Najprej nekaj osnovnih informacij o
teh štipendijah in pravne podlage, nato pa se poglavje nadaljuje s širšim vpogledom v faze
postopka podeljevanja štipendij. Po zaključenem postopku pridobitve štipendije sledi podpis
pogodbe o štipendiranju, ki štipendista obvezuje k zaposlitvi v RS. Raziskala sem ozadje
omenjenega štipendijskega pogoja in predstavila ugotovitve. Raziskala sem tudi, ali
štipendijski pogoj zaposlitve pripomore k preprečevanju bega možganov.
Nadaljevala sem s poglavjem preučevanja nizozemskega izobraževalnega sistema s
slovenskim in ugotavljanjem, ali se Slovenci za študij na Nizozemskem res odločajo zaradi
primerljivosti obeh sistemov. Na koncu magistrskega dela so predstavljeni izsledki raziskave
in ključne ugotovitve oziroma ugotovitve glede na postavljene hipoteze.
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2

MEDNARODNA MOBILNOST

Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) opredeljuje mobilnost kot gibljivost oziroma
premičnost (knjižni pomen); v socialnem pomenu pa jo razlaga kot naraščanje ali upadanje
količine ljudi v kakšni dejavnosti ali na določenem območju.
Mednarodna mobilnost kot mobilnost v geografskem pomenu vključuje različne vrste tokov
in premikov, kot so študentski tokovi, premiki kvalificiranih delavcev, beg možganov ...
(Pereira Ramos, 2014).

2.1

MEDNARODNA MOBILNOST V VISOKEM ŠOLSTVU

V magistrskem delu sem se osredotočila na pomen mednarodne mobilnosti v visokem
šolstvu. Da bi razumeli pomen mednarodne mobilnosti, moramo najprej razumeti pomen
izobraževanja na terciarni ravni.

2.1.1 POMEN IZOBRAŽEVANJA
Izobraževanje na vseh ravneh, ne samo terciarno izobraževanje, postaja vse pomembnejše
orodje pri družbenem in individualnem razvoju za spodbujanje gospodarske rasti, za
zmanjševanje družbene neenakosti in pri povečevanju družbene blaginje. Izobraževanje
ustvarja kvalificirano delovno silo. Svet se spreminja, populacija se stara, soočamo se z
migracijami in vseživljenjskim učenjem. Tudi proces izobraževanja ni več, kar je bil nekoč.
Zaradi vse več vključenih v obvezno in srednješolsko izobraževanje ter zaradi podaljševanja
šolanja na terciarni ravni se soočamo z naraščajočimi stroški. Način predaje znanja se
spreminja; v prihodnosti bo treba razvijati ustvarjalno in kritično mišljenje, ki bo
sooblikovalo nove načine življenja. Spremenjena vloga znanja je pomembna predvsem v
terciarnem izobraževanju, saj je v množici visokošolskih institucij treba najti tisto, ki ustvarja
novo znanje. V družbi znanja imajo izobraževalne ustanove odločilno vlogo za posameznika
in družbo. Izobraževanje in raziskovanje postajata središče razvoja, ustvarjalnosti in
inovacij prihodnje družbe (Barle in Trunk Širca, 2010, str. 23–35).
Naloga posamezne države je, da poskrbi za izobrazbeno raven prebivalstva, saj to vpliva na
razvoj družbe. Na trgu dela se pojavlja težnja mednarodne konkurence po strokovno
usposobljenih in kakovostno izobraženih ljudeh, zato je tendenca k izboljšanju izobraževalne
sheme in ureditvi področja tudi s sistemom štipendiranja (Nagy, 2008, str. 3).
Cepec in Rašković (2012, str. 184–185) pripisujeta velik vpliv pri odločanju glede
izobraževanja tudi staršem. Morda zaradi premalo izkušenj mladi nimajo dovolj informacij
o tem, kakšno investicijo predstavlja izobraževanje. V tem primeru je govora o inputu – o
finančni investiciji in stroških, ki pridejo skupaj s študijem (stroški bivanja v drugem kraju
ali državi, neposredni stroški študija, kot so šolnine in stroški gradiva za študij itd.), in tudi
o outputu – ekonomskih prednostih, ki jih takšno izobraževanje prinese (večja možnost
zaposlitve, možnost večjega dohodka itd.).
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Zaključek izobraževanja oziroma pridobitev izobrazbe in vstop v svet dela sta tesno
povezana. Terciarno izobraževanje prinaša posamezniku, družbi in gospodarstvu veliko
koristi, zato se njegov pomen toliko bolj poudarja. Vsak dan se ustvarja novo znanje in tudi
način študija se je moral prilagoditi spremembam. Zaradi neprimerljivosti študijev in ovir pri
priznavanju kvalifikacij pri mobilnosti študentov v preteklosti je obstajala vse večja težnja
po poenotenju s skupnimi imenovalci. Zaradi ustvarjanja enotnega evropskega
visokošolskega prostora je prišlo do bolonjske reforme, ki spodbuja mednarodno mobilnost
(Belak Ben in drugi, 2008).
Bolonjska deklaracija, sprejeta leta 1999, je na tem področju prinesla precej novosti.
Celotna reforma je bila zasnovana s ciljem spodbuditi in povečati mobilnost, vseživljenjsko
učenje in boljšo kakovost študija. Reforma je prinesla enoten evropski visokošolski prostor
(v nadaljevanju: EVP) z namenom povečati primerljivost študijev in lažjega vrednotenja
dosežene izobrazbe pri mobilnosti ali pri oblikovanju skupnih programov.
Po bolonjskem procesu je struktura visokega šolstva sestavljena iz treh študijskih stopenj.
Prva stopnja kot dodiplomski študij se večinoma odraža kot triletna diplomska stopnja.
Študentu omogoči prehod na trg dela ali podlago za vstop na drugo stopnjo. Podiplomski
študij je sestavljen iz druge in tretje stopnje. Druga ali magistrska stopnja traja dve leti in
ponudi študentu poglobitev v področje študija (če nadaljuje študij prve stopnje v isti smeri)
ali dopolnitev znanja z drugega področja dela (če študent kombinira discipline). Ponekod
lahko prva stopnja traja štiri leta, posledično potem druga stopnja traja samo eno leto,
ponekod je na voljo enovit petletni magistrski program, vse odvisno od področja in zahtev
posameznega študija. Ponavadi gre tu za poklice, ki so regulirani z direktivami EU, največ s
področja zdravstva, farmacije, medicine in arhitekture. Tretja ali doktorska stopnja pa je
namenjena raziskovalcem, ki se lahko zaposlijo na univerzah in raziskovalnih institutih in
kot raziskovalci ustvarjajo novo znanje. Kot element bolonjskega sistema se pojavlja tudi
dvotirnost, kjer vertikalni strokovni študij pripravlja študenta na trg dela in akademsko
naravnani študij pripravi popotnico študentu za nadaljevanje študija ter samostojno
raziskovanje. Nove stopnje študija so prinesle tudi spremembo stopenj izobrazbe.
Bistvena novost je tudi vrednotenje študijskih obveznosti s kreditnimi točkami. Kreditne
točke ali ECTS1 predvidevajo vrednotenje časovne obremenjenosti povprečnega študenta s
študijem za dosego učnih dosežkov pri študijskem delu (predavanja, seminarji, projekti,
vaje, samostojno učenje in priprave na izpite itd.). Bistvo je, da študent ni preveč ali premalo
obremenjen med samim študijem – načeloma se en letnik študija vrednoti s 60 kreditnimi
točkami.
Ob spremembi strukture študija je potrebna tudi reforma študijskih programov za dosego
temeljnega cilja izobraževanja pridobiti zastavljene učne dosežke in kompetence. Kakovost
študijskih programov je dolgoročno gledano tudi orodje pri dosegi primerljivosti med
1

ECTS je okrajšava za European Credit Transfer System.
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programi, saj lahko med seboj zares primerjamo le enakovredno kvalitetne programe.
Študent mora biti v osrednji vlogi, načini poučevanja morajo postati inovativni. Zaradi
poenotenja in večje izbire, ki je na voljo študentom, je tako precej olajšana tudi sama
mobilnost, ki spada med prioritete bolonjskega procesa (Belak Ben in drugi, 2008).
Kakovost študija je eden izmed najpomembnejših kriterijev pri izbiri študija. Osnovni pogoj
in pravica vsakega študenta je dostopen in kakovosten študij, študentje pa stremijo k bolj
kakovostnemu študiju (ŠOUP, 2016). Z izbiro kvalitetnega študija se posameznik dobro
pripravi na vstop na trg dela in pridobi dobre reference, zato se večina bodočih študentov
pred študijem pozanima o tem, na katero mesto se glede kakovosti uvršča izobraževalna
ustanova ali študijski program. Zaradi mednarodne mobilnosti in večje konkurenčnosti v
svetovnem merilu se dviga tudi raven kakovosti študija. Različne neodvisne ustanove in
podjetja redno pripravljajo lestvice, kamor uvrščajo insitucije ali programe za veliko število
držav. Lestvic, ki razvrščajo institucije in programe po izbranih kriterijih, je več vrst. Vsaka
glede na izbrane kriterije (kriteriji so lahko recimo raziskovalna dejavnost, akademska
odločnost ali uspešnost študijskega programa in druge) pripravi seznam in uvrsti nekatere
univerze med najboljše na svetu (Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad
Republike Slovenije ali krajše ŠRIPS, 2017a). Šanghajska lestvica (ARWU) je med najbolj
znanimi in vplivnimi lestvicami kakovosti univerz na podlagi kazalnikov na področju SCI
citiranosti raziskovalnih del, število objav člankov v eminentnih revijah in drugo. Univerza v
Ljubljani se denimo uvršča med 500 najboljših univerz na svetu (UL, 2017).

2.1.2

INTERNACIONALIZACIJA VISOKEGA ŠOLSTVA

Ko govorimo o mobilnosti, v literaturi naletimo tudi na nekaj sorodnih pojmov, kot sta
internacionalizacija in transnacionalno izobraževanje, vse skupaj pa je neizogibno
povezano tudi s pojmom globalizacija. Dobro je poznati definicijo teh pojmov in medsebojno
prepletenost.
Internacionalizacija učenosti, kjer svoboden duh intelektualne radovednosti ni poznal
nacionalnih ovir, je obstajala že pred nastankom srednjeveških univerz. Koncept
internacionalizacije v sodobnih časih, ki se navezuje predvsem na mednarodno razsežnost
visokošolskega izobraževanja, pa nam ponuja več raznoraznih definicij. Ena ključnih
raziskovalk sodobnega koncepta tega pojma, Jane Knight, je internacionalizacijo opisala
kot »proces integracije mednarodne, medkulturne in globalne razsežnosti v cilje, delovanje
(poučevanje, učenje, raziskovanje ter storitve) visokošolskih institucij« (Braček Lalić, 2010,
325–328).
S pojmom internacionalizacija se tesno povezuje tudi pojem globalizacija. Globalizacija je
proces, ki povečuje pretok ljudi, idej, vrednot, tehnologije, ekonomije in znanja med
posameznimi državami, kot rezultat pa dobimo povezanost in soodvisnost na svetovni ravni.
Internacionalizacija je proces povezovanja medkulturnih, mednarodnih in globalnih
razsežnosti v cilje in je aktivno delovanje na področju poučevanja, učenja, raziskovanja.
Globalizacija seveda spodbuja internacionalizacijo visokega šolstva (Čelebič, 2008, str. 2).
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Globalizacija je multidisciplinaren pojem, medtem ko je na drugi strani internacionalizacija
ožji pojem. Globalizacija je proces, ki vpliva na spremembe v družbi, na ekonomskem trgu,
na trgu delovne sile. Ta proces se zrcali v vseh družbenih domenah, od kulturne do
ekonomske, politične, pravne ... Globalizacija je ustvarila potrebo po internacionalizaciji.
Visokošolske institucije so se morale začeti prilagajati na področju financiranja, glede
kvalitete študija, predvsem pa glede mednarodne odprtosti. Pri globalizaciji govorimo o
gospodarskem in akademskem trendu, medtem ko gre pri internacionalizaciji za
obvladovanje globalnega akademskega okolja z nekaterimi mehanizmi, kot na primer
spremenjene politike delovanja visokošolskih sistemov, novi izobraževalni programi in
vključevanje institucij ter posameznikov v novo okolje. Internacionalizacija visokega šolstva
je nekakšen odgovor na izzive globalizacije (UNESCO, 2004, str. 6).
Pojem internacionalizacije in pojem mednarodne mobilnosti se v veliki meri prepletata,
vsekakor pa ju ne smemo enačiti. Mobilnost predstavlja enega ključnih ciljev
internacionalizacije visokega šolstva, brez mobilnosti sploh ni internacionalizacije. Ob 25.
obletnici programa Erasmus, enega najbolj prepoznavnih programov mednarodne
mobilnosti, je bil poudarjen pomen mednarodne mobilnosti v procesu internacionalizacije.
Mobilnost kot središče bolonjske reforme in spodbujanje mobilnosti kot cilj evropskega
visokošolskega prostora je bistvena za zagotavljanje najvišje kakovosti visokega šolstva
(Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in
usposabljanja, v nadaljevanju: CMEPIUS, 2012).
Transnacionalno izobraževanje je način uresničevanja internacionalizacije in pomemben
termin pri pojmovanju mednarodne mobilnosti. Za transnacionalno ali čezmejno
izobraževanje gre, ko govorimo o izobraževanju ali izobraževalnih dejavnostih čez mejo.
Značilost takšnega izobraževanja je, da udeleženec izobraževanja, študijski program ali
visokošolska ustanova »prečka« državno mejo, npr. ko študent gre na študij v tujino
(Čelebič, 2008, str. 2).

2.1.3

POMEN MEDNARODNE MOBILNOSTI

Tehnološki napredek in globalizacija povzročata na področju visokošolskega izobraževanja
korenite spremembe. Zaradi želje po znanju in družbeni mobilnosti povpraševanje po
visokošolskem izobraževanju hitro raste in vedno večja so tudi pričakovanja bodočih
študentov, da bodo svojo izobrazbo izbrali sami glede na lastne potrebe in želje – študij
doma, v tujini, preko spleta. Izobraževanje, zlasti visokošolsko, se spreminja v pametno in
trajnostno gospodarstvo, mednarodna učna mobilnost pa postaja sredstvo za dosego ciljev
v globalni tekmi za talente.
Pomen mednarodne mobilnosti v visokošolskem izobraževanju narašča. Mednarodna
mobilnost nudi posamezniku osebni in družbeni napredek, z učinki na inovacije in raziskave
pa zagotavlja visoko usposobljen človeški kapital, ki ga gospodarstva, temelječa na znanju,
želijo za ustvarjanje blaginje in svojo rast (Evropska komisija, 2014, str. 3).
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Strategija mobilnosti do leta 2020 vsebuje cilj, da bo leta 2020 vsaj 20 odstotkov
diplomantov na območju EVP s študijsko izkušnjo ali opravljenim praktičnim usposabljanjem
v tujini, kar nakazuje na dviganje pomena mobilnosti. V ta namen naj bi vse članice države
EU pripravile in izvajale internacionalizacijo na konkreten in merljiv način. V strategiji je
mobilnost poudarjena kot ključna za kakovost visokega šolstva in kot orodje za spodbujanje
zaposljivosti diplomantov.
Mednarodna mobilnost prinaša veliko pozitivnih učinkov, saj prinaša večje razumevanje in
spoštovanje kulturnih razlik, toleranco in upiranje diskriminaciji. Poleg pridobivanja
strokovnega znanja, večje izbire študijskih programov, znanja o tuji kulturi in znanja jezika
ima pozitivni učinek tudi na posameznikov karierni in osebnostni razvoj. Prilagajanje,
sodelovanje, večja samozavest in samostojnost pripomorejo, da je takšen študent po
zaključenem študiju ob vstopu na trg dela bolj konkurenčen. Zaradi mobilnosti se spodbuja
tudi konkurenčnost med posameznimi visokošolskimi zavodi in vodi k večji kvaliteti študija,
večji kvaliteti visokošolskega zavoda in celo večji kakovosti visokošolskega izobraževanja na
državni ravni. Kakovost študija je pomemben dejavnik pri odločanju, kam na študij, zato
visokošolski zavodi več vlagajo v razvoj kakovosti (Čelebič, 2008, str. 3).

2.2

IZOBRAŽEVANJE IN GOSPODARSTVO

2.2.1 VPLIV IZOBRAŽEVANJA NA GOSPODARSKO RAST
Gospodarski razvoj kot širši pojem pomeni povečevanje gospodarstva in vključuje
strukturne spremembe, vpliva na pomen kakovosti, zmanjševanje revščine, neenakosti v
družbi in izboljšanje izobrazbene ravni prebivalstva (Senjur, 1993, str. 1–2). Gospodarska
rast kot ožji pojem znotraj gospodarskega razvoja pa pomeni rast proizvodnje, ki jo merimo
z bruto domačim proizvodom (v nadaljevanju: BDP) (Senjur, 2002, str. 98).
S človeškim faktorjem lahko pojasnimo tisti del gospodarske rasti, ki ga ni možno razložiti
s klasičnimi dejavniki (zemlja, kapital, količina delovne sile), izobraževanje pa je ključni
dejavnik pri obravnavi kakovosti človeškega faktorja preko strokovnosti in povečevanja
znanja (Bevc, 1991, str. 19–21). Kakovost človeškega faktorja lahko merimo s prirojenimi
in pridobljenimi sposobnostmi, ki jim z drugo besedo rečemo tudi človeški kapital. Pomen
vlaganja v človeški kapital je že davnega leta 1961 opredelil Schulz na primeru odločitve
posameznikov, da bodo obiskovali šolo in tako pridobili izobrazbo. S tem bodo žrtvovali svoj
prosti čas za izboljšanje svojih sposobnosti in za pridobitev novega znanja, s čimer bodo
izboljšali kvaliteto svojega dela, ki ga bodo kasneje opravljali, kar posledično vodi v
povečanje produktivnosti. Povečanje produktivnosti pa se odraža v gospodarski rasti.
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Pod človeški kapital kot del intelektualnega kapitala2 lahko štejemo vrednote, kompetence,
znanje in izkušnje (Ložar, 2003, str. 20).
V današnjih časih se opozarja na razvojni pomen znanja. Tretje tisočletje je postavilo
tradicionalne dejavnike, npr. delo in tehnološki napredek, na sekundarno pozicijo in znanje
v primarno vlogo kot vedno pomembnejši proizvodni dejavnik. Sposobnost uporabe znanja
postaja konkurenčna prednost in temeljna poslovna strategija. Domet pomena besede
znanja je neomejen, zato je znanje težko definirati z enotno definicijo, posplošeno pa gre
za informacije, ki nas privedejo do razumevanja (Kešeljević, 2006, str. 115).
O vplivu izobraževanja na gospodarsko rast je bilo izraženih že veliko predpostavk in kar
nekaj teorij je v preteklosti potrdilo vpliv izobrazbe na gospodarsko rast. V ekonomskih
analizah je možno zaslediti veliko teorij gospodarske rasti, ki omenjajo človeški kapital kot
enega ključnih dejavnikov za doseganje visoke in dolgoročne gospodarske rasti.
Za obravnavano tematiko je bolj pomembna vloga visokošolskega izobraževanja za
gospodarski in družbeni razvoj, in sicer je pomembnost vloge odvisna od značilnosti
posamezne države, od trga visokega izobraževanja, trga dela in razvitosti predhodnih
stopenj izobraževanja. Ti dejavniki so ključni pri ugotavljanju, kaj visoko šolstvo pomeni za
posamezno državo v korelaciji z gospodarsko rastjo. Čisto vsaka država pa stremi k
gospodarskemu razvoju, k napredku in posledično k izboljšanju zadovoljstva svojih
prebivalcev (Bevc, 1997, str. 20).
Tako kot lahko izobrazba prinese večjo stopnjo rasti BDP, tudi višji BDP v državi omogoča
višjo izobrazbo, kar pomeni, da izobraževanje vpliva na gospodarski razvoj, je pa tudi od
njega odvisen. Investiranje v šolanje ne bo učinkovito, če v gospodarstvu ni priložnosti, ki
bi izkoristile učenje in pridobljeno znanje (Senjur, 2002, str. 294–295). Država potrebuje
informacije o ustreznosti spodbud za investiranje v terciarno izobraževanje in raziskave po
svetu kažejo veliko donosnost naložb v visoko šolstvo kot ključne za gospodarsko rast.
Pozitivne učinke dobro delujočega sistema visokega šolstva poleg gospodarske rasti (večja
samozavest zaradi več znanja, bogatejše socialno in kulturno življenje itd.) so hitro zaznale
razvite države, kjer je prišlo do izjemne rasti števila študentov (Mramor, 2007, str. 26).

2.2.2 PREHOD IZ IZOBRAŽEVANJA NA TRG DELA
Dobro delujoči trg dela je ključ do stabilne gospodarske rasti, saj proizvaja konkurenčnost
in produktivnost ter vpliva na blaginjo posameznika ali njegovega gospodinjstva v
posamezni državi. Zaradi konstantnih sprememb se je treba na trgu dela prilagajati
novonastalim situacijam z minimalnim zmanjševanjem zaposlenosti. Za trg dela je
pomembno predvsem aktivno prebivalstvo3, ki je gonilo gospodarske rasti. Staranje
2

Intelektualni kapital, imenovan tudi novi kapital, se opredeljuje največkrat kot skrita vrednost
organizacije oziroma v preteklosti pridobljene intelektualne pridobitve posameznika ali organizacije,
katerih uporaba v sedanjosti ustvarja dodano vrednost (Bontis, 2000).
3

Delovno aktivno prebivalstvo so osebe, ki opravljajo delo za plačilo (zaposleni, samozaposleni oziroma so
kakorkoli v delovnem razmerju) (STAT, 2017).
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prebivalstva in upad števila mladih je problem prihodnosti. Spremembe na trgu dela imajo
vpliv na gospodarski razvoj, saj je učinkovit in fleksibilen trg dela steber dobro delujočega
gospodarstva in družbe. Fleksibilnost je sposobnost odzivanja na prilagajanja na različne
spremembe, pri trgu dela gre predvsem za odziv na makroekonomske razmere in poteka
skozi več mehanizmov (Lušina in Brezgar Masten, 2011, str. 18). Fleksibilizacija delovnih
nalog postavlja v ospredje znanje, pridobljeno z delom, in kompetence, ki določajo
delovanje posameznika na delovnem mestu, kot so osebne lastnosti, motivacija,
samopodoba ipd. (Pavlin, 2012, str. 15).
V zadnjih dveh desetletjih je prehod iz izobraževanja v zaposlitev postal kaotičen.
Brezposelnost med mladimi narašča, na voljo so večinoma začasne in delne zaposlitve,
veliko je menjav služb, dodatnih izobraževanj ob delu ali v času brezposelnosti. O stabilnosti
in varnosti služb težko govorimo. V preteklosti preprost sistem »najprej izobraževanje,
potem delo« je postal poln mešanih statusov zaradi raznolikosti pridobivanja službe,
hkratnega poteka obeh procesov, dela in izobraževanja, konstantne negotovosti in
izmeničnih obdobij zaposlenosti in brezposelnosti – vse to je tudi zabrisalo meje med
izobraževalnimi institucijami, trgom dela in zaposlovalci (Allen in van der Velden, 2007, str.
55).
Najbolj se povečuje problematičnost prehoda diplomantov terciarnega izobraževanja v
zaposlitev. Zmanjšale so se potrebe po strokovnjakih s poklicno usmerjenim znanjem,
diplomantov je več kot ustreznih delovnih mest, tu je tudi gospodarska kriza, regulacija s
strani države ne dohaja sprememb na trgu dela. Visokošolske institucije se glede na vsebino
programov prepočasi odzivajo na potrebe, ki jih delodajalci izkazujejo na trgu dela. Glavni
problem je vse večji korak med zaposljivostjo in zaposlenostjo. Zaposljivost so možnosti
posameznika, da razpolaga s pridobljenimi znanji in kompetencami za ustrezno zaposlitev;
zaposlenost pa je rezultat znanj, kompetenc in medsebojno prepletanje le-tega in vseh
zgoraj omenjenih ter drugih dejavnikov. Za zaposlenost same kompetence niso dovolj,
pomembne so tudi ostale okoliščine. Govorimo lahko o prehodu diplomantov iz
visokošolskega izobraževanja v zaposlitev kot o kompleksnem procesu (Kramberger, 2007,
str. 289–290). Deležniki, ki najbolj vplivajo na pretok diplomantov v zaposlitev, so torej
zaposlovalci, situacija na trgu dela, visokošolske institucije in zakonski okviri, ki urejajo vse
navedeno.
Pomembno je vprašanje, kakšna je vloga visokošolskih institucij in izobraževanja pri
usposabljanju bodočih diplomantov pri zaposlitvenih izidih. Poudarja se pomen
izobraževalnih institucij pri pridobivanju delovnih izkušenj študentov med študijem,
ustvarjanju kakovostnih in zahtevnih študijskih programov, usklajenih z bodočimi
delodajalci, in omogočanje pridobivanja praktičnega znanja in kompetenc (Pavlin, 2012, str.
13).
Znotraj proučevanja prehoda na trg dela se kot pomemben premik šteje internacionalizacija
institucionalnih sistemov in povečanje povpraševanja delodajalcev po dodatnih
kompetencah kandidatov za zaposlitev (specializirano strokovno znanje, funkcionalna
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fleksibilnost, inovativna, mednarodna usmerjenost ipd.). Študentje z mednarodno
mobilnostjo pripomorejo k večji fleksibilnosti trga dela (Allen in van der Velden, 2007, str.
55–57).

2.2.3 TRG DELA IN MOBILNOST
Mobilnost nosi poleg samega pretoka oseb tudi funkcijo učinka na večjo zaposljivost.
Pomena mobilnosti in mednarodnih izkušenj bi se morali zavedati tako delodajalci kot tudi
državni organi, ki na tem področju sprejemajo dokumente in strategije. Mednarodna
mobilnost pripomore h karierni poti posameznika in k njegovi večji zaposljivosti, vendar le
če to dodano vrednost pridobljenih kompetenc in znanj prepoznava tudi trg delovne sile.
Ker postaja zaposljivost diplomantov vse pomembnejša tema tako za izobraževalne
institucije kot za institucije v okviru nacionalnega sistema, je smiselno vedeti, katere
kompetence so cenejene pri delodajalcih in kateri pozitivni učinki mednarodne mobilnosti
se prenašajo na zaposljivost (Flander, Pajnič, 2011, str. 24).
Za uspeh na trgu dela v prihodnosti so ključne mehke veščine. Gre za set osebnih lastnosti,
načina komuniciranja, sposobnosti sodelovanja in načina reševanja problemov.
Podaljševanje življenjske dobe, vzpon pametnih naprav, »programiranje« in nadzor okolice
z uporabo tehnologije, elektronska pismenost in tudi globalizacija sveta skozi socialna
omrežja in družbene tehnologije nam kažejo, da se moramo spopasti z novo demografsko
sliko in sprejeti tehnologijo kot del vsakdana in ne kot zabavo. Družbena in čustvena
inteligenca postajata vse pomembnejši, sprejeti moramo raznolikost in biti strpni (Prah,
2012).
Veščine je treba graditi vse življenje, potrebna sta nenehno usposabljanje in izobraževanje
ter spremljanje novosti. Vedno več zaposlovalcev težko dobi svoje ključne kadre, saj je
specializiranih strokovnjakov premalo. Spreminja se zavest glede iskanja kandidatov,
kadrovanje pa postaja vedno bolj pomemben proces (Adecco, 2017).
Študija o učinkih programa Erasmus4 potrjuje njegove pozitivne učinke na zaposljivost in
zaposlitveno mobilnost. »S študijem ali usposabljanjem v tujini mladi ne pridobijo le znanja
na svojem strokovnem področju, pač pa tudi generične spretnosti, ki so pri delodajalcih zelo
cenjene.« Diplomanti z mednarodnimi izkušnjami imajo prednost na trgu dela in manjša je
verjetnost, da bodo dolgotrajno brezposelni. Sodeč na raziskavo, 92 % delodajalcev išče v
kandidatih osebne lastnosti, kot so samozavest, sposobnost reševanja problemov in
odločnost. Rezultati testov kandidatov pred odhodom in po vrnitvi iz tujine so pokazali, da
imajo kandidati po povratku v domovino višjo oceno, prav tako pa se ta razlika v povprečju
poveča za 42 % v primerjavi z ostalimi kandidati (Evropska komisija, 2017).

4

Program Erasmus je mehanizem za podporo mobilnosti študentov, v sklopu katerega lahko študentje opravijo
del svojih študijskih obveznosti v tujini. Mednarodna izmenjava lahko traja od tri do dvanajst mesecev enkrat v
času študija (CMEPIUS, 2017).
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Pri učinkih mednarodne mobilnosti je treba izpostaviti mehke veščine in komplementarna
znanja, saj so ključna tudi za doseganje ciljev bolonjskega procesa. Opredelimo jih kot
nekakšno kombinacijo medosebnih, intelektualnih in praktičnih spretnosti, skupek etičnih
vrednot. Načeloma pomagajo ljudem, da so pozitivni v danih trenutkih, da se znajo
prilagoditi novo nastali situaciji in se znajo spopasti z novimi izzivi. Gre za veščine, ki so
med najbolj pogostimi zahtevami delodajalcev pri iskalcih prve zaposlitve. Delodajalci od
visokošolskih institucij pričakujejo, da ne bodo le izobrazili strokovnjakov na svojem
področju, ampak da jim bodo tudi dali izkušnje iz mehkih veščin. Te veščine so bile zaradi
tradicionalisitčne usmeritve izobraževanja – poudarek na raziskovanju in teoriji – do sedaj
zanamerjeni del študijskih programov. Praktična uporabljivost rezultatov s pomočjo nabora
mehkih veščin pa je eden prihodnjih ciljev (Vadnjal, 2013).
Študentje na študiju v tujini izpilijo mehke veščine. Nekaterih jih doma nimajo možnosti
razvijati oziroma jih prav zaradi zaradi odhoda od doma lahko razvijajo v precej večji meri.
Samostojno življenje, prevzemanje odgovornosti in sprejemanje lastnih odločitev, vse to
spada k odločitvi za študij v tujini. Poleg vseh koristi, ki jih študiranje čez mejo prinese, je
tu tudi pridobitev mehkih veščin, ki postajajo tako zaželene pri delodajalcih. Nekatere
izobraževalne institucije po svetu imajo v študijske procese že vključen pristop, kjer je
možno pridobiti ali dodatno okrepiti osebnostne veščine, kot so recimo fleksibilnost,
samozaupanje in družbene spretnosti. Pri vsakršni obliki študija izven domačega kraja
postane študent odgovoren sam zase, začne sprejemati lastne odločitve in tako pride do
hitrejše osebnostne rasti posameznika. Če gre za mednarodno okolje, dobi stopnja
samostojnosti še večji izziv. Večja samozavest in širši pogled na svet sta odlični
karakteristiki, ki pripomoreta k boljši kvaliteti posameznikovega življenja na več nivojih.

2.3

MEDNARODNA MOBILNOST ŠUDENTOV

V terciarnem izobraževanju ločimo med dolgoročno in kratkoročno mobilnostjo študentov
glede na trajanje posameznikove vključenosti v študij v tujini. Kratkoročna ali horizontalna
mobilnost, z drugo besedo mobilnost za kreditne točke, pomeni, da študent odide na študij
za krajši čas. To je lahko za nekaj tednov, mesecev, za en semester ali celo leto. V tem
času tam opravi študijske obveznosti in pridobi kreditne točke, ki jih matična ustanova v
državi študenta upošteva pri študiju. Nato se vrne v matično domovino, kjer konča svoj
študij in pridobi stopnjo izobrazbe oziroma diplomo. Pri dolgoročni ali vertikalni mobilnosti
gre študent na študij v tujino za obdobje celotnega študija in v tujini tudi pridobi stopnjo
izobrazbe oziroma diplomo (Čelebič, 2008, str. 3).
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2.3.1 ŠTUDIJ V TUJINI
V literaturi zasledimo praviloma izraz »mednarodne migracije«, ko posameznik spremeni
stalno prebivališče in se preseli v tujo državo, »mednarodna mobilnost« pa označuje
začasno spremembo bivališča. Mednarodna dolgoročna mobilnost pomeni, da študent
začasno odide v tujo državo iz naslova študija in tam ostane do zaključka izobraževanja
(Čelebič, 2008, str. 7).
Ljudje, ki so končali študij v tujini, imajo povsem drugačen pogled na svet, ambicije, imajo
drugačen način razmišljanja. Vsak, ki razmišlja o študiju5, bi moral razmisliti o študiju izven
meja svoje države, saj to pripomore k osebnostnemu razvoju posameznika in nudi drugačen
izhodiščni pogled na poslovno življenje in kariero (Kos, 2010).
Pomen mednarodne mobilnosti se kaže predvsem v prednostih študija v tujini. Razlogov za
študij v tujini je veliko, saj ima vsak posameznik drugačne želje in cilje, ne smemo pa
zanemariti dejavnikov, ki dejansko vplivajo na odločitev o študiju v tujini.
Naslednji pozitiven vidik študija v tujini je mednarodno okolje, socialna integracija in
pridobivanje novih poznanstev. Kar sprva morda nekomu predstavlja težavo, se kasneje
izkaže za pravilno odločitev, saj raznolikost vezi, različno kulturno ozadje in odprtost za
multikulturnost pozitivno vplivajo na posameznika. Iz omenjenega se ponavadi rodi
toleranca, odprtost uma, lažje sprejemanje drugačnosti in splošna razgledanost
posameznika. Ponavadi takšna poznanstva prinesejo koristi tako na osebni kot tudi na
poslovni ravni. Mreža prijateljev po svetu omogoča več potovanj in spoznavanje novih
krajev, največkrat še v času študija, kasneje na poklicni poti pa lahko iz te mreže potegnemo
poslovne kontakte, omogočimo lažji vstop podjetja na določen trg ali pa si preko teh
poznanstev enostavno utremo lažjo pot do lokalnih kontaktov v tujini.
Ker svet postaja vedno bolj povezan, je postalo medsebojno razumevanje ključno pri
utrjevanju poti v mednarodno okolje, sploh za manjše države, kot je Slovenija, kjer je širni
svet precej privlačna opcija. Znanje angleščine kot glavnega mednarodnega jezika je
nekako postalo že samoumevno. Samo sporazumevanje v angleščini ni več dovolj,
pomembna je tudi stopnja znanja. Študij v tujini omogoča večletno utrjevanje tega jezika.
Dodatna vrednost je seveda uporaba angleščine v izobraževalnem okolju, kjer se študent
nauči uporabljati tudi kompleksnejše izrazoslovje in strokovno terminologijo, to pa mu
odpira vrata v znanstvene, strokovne in poslovne kroge kjerkoli v svetu.
Dandanes znanje enega tujega jezika ni dovolj. Poudarek na učenju drugih tujih jezikov je
viden že v osnovnih in srednjih šolah, pričakovanja sporazumevanja v večih svetovnih
jezikih so narasla tudi v terciarnem izobraževanju. »Več jezikov znaš, več veljaš,« pravi stari
rek. Študij v tujini tako prinese možnost znanja nacionalnega jezika države, kjer študij
5

Vsak posameznik, ki razmišlja o svoji študijski poti, pa tudi starši, ki pomagajo svojim otrokom pri odločitvah
glede izbire študija.
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poteka, ali celo znanje jezikov kolegov iz drugih držav, ki so se ravno tako znašli na študiju
v tujini. Znanje drugih jezikov vsekakor odpira vrata na trgu dela, ceni se predvsem v
gospodarstvu, kjer pride takšno znanje pri širjenju panoge v druge države zelo prav (Kos,
2010).
Vedno več univerz v Evropi ponuja študijske programe tudi v angleščini, kar predstavlja
prednost za države, kjer nacionalni jezik ni angleščina. S tem je več univerz širše dostopnih,
nekatere univerze pa celo ponujajo tečaj angleščine6 (Siol, 2015).
Tujina ponuja nabor študijskih programov, ki jih pri nas v Sloveniji ni moč zaslediti ali pa jih
sploh ne poznamo, recimo cirkuške ali vikinške študije, študij džeza ali tropske medicine
(Siol, 2015). Sicer nudi slovensko visoko šolstvo kvaliteten študij (kar izkazujejo lestvice
kakovosti) in ponuja precej možnosti izobraževanja, še vedno pa obstajajo področja, ki niso
pokrita ali so morda v tujini bolj specializirani zanje. Za nekoga, ki se za takšna področja
zanima, je študij v tujini vsekakor bolj privlačna možnost, saj lahko tako sledi svoji strasti
in se izobrazi za poklic, ki ga dolgoročno zanima.
V sodobnem svetu, v katerega prehajamo, je izkušnja študija v tujini že skoraj nujno
potrebna. Multikulturnost, internacionalnost, mednarodna povezanost in velika stopnja
vpetosti so kazalniki, ki povezujejo današnji svet. V študentskih letih, ko si mlad in dojemljiv,
je najlaže razviti veščine mednarodnega delovanja, ki so potrebne za uspešno spopadanje
s prihajajočimi časi (Kos, 2010).
Na drugi strani pa imamo dejavnike, ki vplivajo na odločitev o študiju v tujini. Ti dejavniki
so financiranje študija, vpliv socialno-ekonomskega ozadja, znanje tujih jezikov in podpora
mobilnosti doma. Najpomembnejši dejavnik so razpoložljiva denarna sredstva in možnosti.
Ko se posameznik odloča za študij, igrajo veliko vlogo finančne zmožnosti in pričakovani
stroški. Če so stroški študija, kot recimo visoka šolnina ali visoki življenjski stroški, prevelik
finančni zalogaj za posameznika in njegovo družino, ga to odvrača od študija v tujini
(predvsem posameznike iz nižjih socialnih slojev). Seveda posamezniku veliko pomeni
možnost pridobitve dodatnih finančnih sredstev, npr. štipendije. Štipendij je več vrst,
podeljuje jih lahko država, od koder posameznik prihaja, ali država, kamor na študij odhaja,
prav tako štipendije podeljujejo izobraževalne institucije in druge institucije. Štipendije so
med seboj različne po višini in namenu, prav tako so različni pogoji za pridobitev.
Posamezniku to predstavlja možnost dodatnega finančnega vira, v ozadju pa ni garancije,
da bo posameznik katero izmed štipendij zares pridobil (Čelebič, 2008, str. 25).
Ko govorimo o dejavnikih, ki negativno vplivajo na odločitev za študij v tujini, dejansko
govorimo o ovirah študentske mobilnosti. Kot prva ovira se navaja financiranje študija v
tujini, pri čemer igra veliko vlogo sistem štipendiranja in možnost študentskih posojil ter
kreditov, kar je odvisno od standarda posameznih držav in stroškov, ki jih življenje tam
6

Ponuja se tečaj angleščine ob doplačilu pred začetkom študija, poudarek pa je na izrazoslovju, s katerim se
bo študent srečeval skozi študij (Siol, 2015).
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prinese. Države po svetu imajo različen standard življenja in zato se tudi stroški življenja v
posameznih državah razlikujejo (ESIB, 2007, str. 17–22).
Študentsko delo je v Sloveniji kot obštudijska dejavnost nekaj povsem normalnega. Veliko
študentov tako zasluži nekaj denarja za lažje pokrivanje stroškov študija, nekaterim pa
takšen vir zaslužka predstavlja edino možnost, da sploh lahko študirajo. Treba je upoštevati,
da morda drugod po univerzah obštudjsko delo ni dovoljeno ali pa je omejeno (Siol, 2015).
Naslednja ovira pri odločitvi za študij v tujini je znanje jezika. Med razlogi za študij je že bilo
omenjeno izboljšanje znanja jezika, predvsem angleščine, vendar je predpogoj seveda
osnovno znanje jezika, kar lahko nekoga, ki tega znanja nima, odvrne od študija v tujini
(ESIB, 2007, str. 17–22).
Postopek za prijavo na študij v tujini je nekoliko bolj dolgotrajen kot za krajšo mobilnost.
Velikokrat je prijavi treba priložiti utemeljitev, zakaj se je posameznik odločil za konkretno
študijsko smer, in potrdilo o znanju jezika, v katerem se izvaja študijski program. To pomeni,
da je morda treba pred samo prijavo opravljati izpit iz znanja jezika, na katerega se je treba
seveda ustrezno pripraviti. Iz časovnega vidika se je treba razmišljanja o študiju v tujini
zaradi vseh priprav nanj lotiti veliko prej, kot če bi študirali v Sloveniji, kar lahko odvrne od
študija nekoga, ki je o tem začel prepozno razmišljati (Siol, 2015).
Tudi postopek priznavanja izobrazbe ob vrnitvi v Slovenijo ni zanemarljiv dejavnik. Preden
se posameznik odloči za študij v tujini, je dobro preveriti, ali bo izobrazba po povratku v
domovino priznana in enako ovrednotena kot v Sloveniji pridobljena izobrazba (Siol, 2015).

2.3.2 VREDNOTENJE IN PRIZNAVANJE IZOBRAŽEVANJA
Postopek priznavanja izobrazbe in vrednotenja izobraževanja je postopek, določen z
Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Uradni list RS, št., 87/11, 97/11 –
popr. in 109/12, v nadaljevanju: ZVPI). Do sprejetja ZVPI so se postopki priznavanja
izobraževanja vodili v skladu z Zakonom o nostrifikaciji v tujini pridobljenih šolskih spričeval
(ZNTPS, Uradni list RS, št. 42/72), ki je veljal vse od leta 1972 do leta 2005. ZVPI (Uradni
list RS, št. 73/04 in 87/11) je bil v veljavi od leta 2005 do leta 2011, ko ga je nadomestil
nov ZVPI (Uradni list RS, št., 87/11, 97/11 – popr. 109/12).
Vstop Slovenije v Evropsko unijo leta 2004 je za Slovence prinesel mnogo novosti, saj smo
takrat pridobili tudi državljanstvo EU7. Dodatno državljanstvo je odprlo nove možnosti in
nova vrata izven slovenskih meja, nove pravice in dolžnosti. Ena izmed takih pravic je recimo
mobilnost EU, saj imajo državljani EU pravico prebivati in se preseliti v katerokoli državo
EU, brez da bi bili pri tem diskriminirani zaradi svojega nacionalnega državljanstva. To

7

Državljani države članice EU so hkrati tudi državljani EU; poleg nacionalnega državljanstva imajo še dodatno
državljanstvo EU (2017, Evropska unija).
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pomeni možnost povečanja mobilnosti iz naslova zaposlitev, šolanja v tujini ali iz drugih
razlogov (Evropska unija, 2017).
Tudi področje priznavanja in vrednotenja izobraževanja v tujini je bilo potrebno ažuriranja
glede na aktualne spremembe. ZVPI je leta 2004 prinesel nekaj novosti, npr. ločeno
priznavanje v tujini pridobljenih spričeval za nadaljevanje izobraževanja in zaposlitev,
skrajšanje obravnave posameznih primerov in znižanje stroškov postopka (Finance, 2004a).
Pojem nostrifikacija se je nekako nadomestil s pojmom priznavanje izobraževanja. Države
članice EU skladno z evropskimi listinami8 niso prenesle svojih pristojnosti glede priznavanja
izobraževanja na evropsko raven, temveč so to ohranile v lastni pristojnosti in uvedle
»dvotirnost« priznavanja glede na namen (namen nadaljevanja študija ali namen
zaposlovanja). Postopki in njihova izvedba so bili v pristojnosti držav članic in ravno zaradi
omenjene dvotirnosti zapleteni in precej dolgi (Finance, 2004b). Zaradi pojavljanja novih
izobraževanj in bolonjskega procesa, ki je s sabo prinesel enotni evropski visokošolski
prostor ter nacionalno in evropsko ogrodje kvalifikacij, se je pojavila potreba po ponovni
spremembi zakonodaje. Tako je bil leta 2011 sprejet nov in še vedno aktualen Zakon o
vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, v
nadaljevanju: MIZŠ, 2017a).
Le mednarodno priznavanje izobraževanja skupaj z usteznim zagotavljanjem kakovosti
lahko pripelje do evropskega visokošolskega prostora v pravem in polnem pomenu besede.
Transparentnost, možnost primerjanja programov, diplom, listin in drugih kvalifikacij
pospešuje mobilnost in pripomore k večji fleksibilnosti (Belak Ben in drugi, 2008).
Za učinkovit in enoten sistem priznavanja izobraževanja sta bili ustanovljeni dve mreži v
evropskem visokošolskem prostoru, NARIC9 za akademsko raven in ENIC10 za razvoj politik
in praks priznavanja kvalifikacij, ki se medsebojno koordinirata in sta vir informacij za širši
krog uporabnikov. Center NARIC je bil ustanovljen z namenom izboljšanja akademskega
priznavanja kvalifikacij in študijskih obdobij, ENIC pa za zagotavljanje informacij o
priznavanju tujih kvalifikaciij in izobraževalnih sistemih v državah, ki so članice mreže
ENIC/NARIC (Belak Ben in drugi, 2008).
ENIC-NARIC center v Sloveniji deluje pod okriljem MIZŠ in predvsem zbira in posreduje
informacije o slovenskem šolskem sistemu in tujih šolskih sistemih posameznih držav, vodi
postopke, izdaja mnenja o vrednotenju izobraževanja in sodeluje v mednarodni mreži
centrov ENIC-NARIC (MIZŠ, 2017b).

8

Ratificirane konvencije o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v evropski regiji (Lizbona 1997) in Bolonjska
deklaracija (2003) (Mladina, 2010).
9 NARIC je National Academic Recognition Information Centres.
10

ENIC je European Networks of Information Centres.
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Priznavanje vrednotenja je postopek, v katerem pridobimo mnenje o različnih elementih
vrednotenega izobraževanja. Mnenje je zgolj informativno-svetovalne narave in je v pomoč
pri prepoznavanju in umeščanju tujin listih o izobraževanju, saj vsebuje informacije kot so
npr. status izobraževalne ustanove in izobraževalnega programa, področje ali smer
izobraževanja ter umeščenost izobraževalnega programa v državi izvora11 pridobljene
listine. Nudi nam informacije o nazivu, pridobljenem v državi izvora, in predvsem o
primerljivosti izobraževanja s slovenskim izobraževalnim sistemom (ŠRIPS, 2017).
Informacije izdanih mnenj se objavijo kot informacija javnega značaja in se uporabljajo
enako kot mnenje, izdano na osebno ime za namen zaposlovanja in v postopkih priznavanja
na izobraževalnih ustanovah. Pri mnenju ne gre za vsebinsko presojo izobraževanja, temveč
za informacijo o primerljivosti. Z mnenjem se ne podeljujejo pravice ali obveznosti, saj je z
listino izobrazba že pridobljena, gre bolj za prenos pravic iz ene države v drugo (MIZŠ,
2017b).
Priznavanje izobraževanja je postopek, ki se izvaja za potrebe zaposlovanja ali za potrebe
nadaljevanja izobraževanja. Pri priznavanju izobraževanja za namen nadaljevanja
izobraževanja v RS gre za upravni postopek. Treba je oddati vlogo pri izobraževalni
ustanovi, kjer želi posameznik nadaljevati izobraževanje, na podlagi česar dobi odločbo o
pravici do dostopa, prijave in obravnave v postopkih vpisa za izobraževanje.
Priznavanje izobraževanja za namen zaposlovanja za regulirane poklice je ugotavljanje
enakovrednosti, ki ga nova zakonodaja ne predvideva več. Tovrstno vrednotenje se sicer
še vedno izvaja za primere reguliranih poklicev, saj še vedno obstaja zakonska zahteva po
ugotovljenem slovenskem nazivu poklicne oziroma strokovne izobrazbe. Skozi upravni
postopek se z odločbo ugotovi enakovrednost v tujini pridobljenega naziva poklicne oziroma
strokovne izobrazbe s slovenskim nazivom. Tako bo predvidoma tudi ostalo do ustreznih
sprememb na področju zakonodaje v zvezi z reguliranimi poklici (ŠRIPS, 2017b).
Postopek vrednotenja ni obvezen za vse imetnike tujih listin o izobraževanju, saj je to
odvisno od regulacije trga dela za posamezno področje. Če delodajalec ali druga pravna ali
fizična oseba ne prepozna listine, je na voljo postopek vrednotenja, v katerem se izda
mnenje o izobraževanju. Diplome in ostale listine, pridobljene v EU, niso avtomatično
priznane v Sloveniji, saj to ureja vsaka država posebej na nacionalni ravni (Ministrstvo za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, v nadaljevanju: MZVT, 2017).
Na drugi strani je v okviru postopka vrednotenja tujega izobraževanja pod vprašajem
pravna narava postopka, vloga organov v postopku in značaj izdanega mnenja. Področje
priznavanja tujega izobraževanja za namen zaposlitve pri nas je v celoti deregulirano,
pravna narava postopka vrednotenja in priznavanja pa je nejasna, saj se ohranja javni
interes za postopek izobraževanja za nadaljnje izobraževanje na slovenski šoli. Postopek za
11

Država izvora je tuja država, kamor se posameznik odpravi na študij oziroma kjer posameznik pridobi listino
o izobraževanju.
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vrednotenje izobraževanja je namreč opcijski za nadaljni postopek priznavanja (ali znotraj
njega), rezultat tega postopka pa je mnenje informativno-svetovalne narave. Postopkovna
določila so v veliki večini povzeta po ZUP in na novo je reguliran ugovorni postopek.
Deregulacija tega postopka je tako le delno izpeljana, saj imamo na eni strani nezavezujoče
izdano mnenje in glede na uvedbo opcijski postopek, na drugi strani pa obstoj regulacije
postopka po zgledu ZUP in nesistemsko opredelitev organa. Status centra ENIC-NARIC, ki
vodi postopek vrednotenja, je pomemben glede razumevanja pristojnosti in pooblastil
uradnih oseb. Jasna opredelitev pravne narave postopka pa je bistvena za pravno varnost
strank. Slabo je bilo premišljeno, da javni interes na tem področju z odpravo postopka
vrednotenja izobraževanja s strani ministrstva kot koraka pri priznavanju v tujini pridobljene
izobrazbe ne bo ogrožen (Kovač, 2012, str. 6–8).
Kvalifikacija posameznika je dosežena, ko mu je potrjena določena stopnja znanja ali
kompetenc s strani pristojnega organa. Posameniku je kvalifikacija koristna, saj mu daje
uradno priznavanje za nadaljnje izobraževanje ali pri vstopu na trg dela. Učni dosežki se
dokazujejo skozi proces z ocenami ali z uspešnim zaključkom izobraževalnega procesa.
Ločimo akademske kvalifikacije (priznajo se na visokošolski ustanovi, čeprav so bile
pridobljene na drugi visokošolski ustanovi), ki služijo bolj za prehod na drugo študijsko
stopnjo ali na drug študij, in profesionalne kvalifikacije (priznavanje visokošolskih kvalifikacij
za poklicno kariero), ki so namenjene bolj uporabi na trgu dela (Belak Ben in drugi, 2008,
str. 28–32).
Za večjo primerljivost kvalifikacij se med evropskimi izobraževalnimi procesi uporabljajo
priloge k diplomi kot sestavni del diplomske listine in ogrodje kvalifikacij. Pri prilogi k diplomi
gre za dodatne informacije o študiju, in sicer informacijo o diplomantu, visokošolski
izobrazbi, stopnji izobrazbe, uspešnosti diplomanta, možnostih za nadaljevanje študija ali
zaposlovanja, podpis pooblaščene osebe, pečat in informacijo o visokošolskem sistemu v
državi izvora pridobljene listine. Tako je dosežena večja mednarodna primerljivost
kvalifikacij. Ogrodje kvalifikacij je opis kvalifikacij izobraževalnega sistema, kjer se
kvalifikacije ocenjujejo glede na učne dosežke, kompetence, študijsko obremenitev, profil
in raven. Nacionalno ogrodje kvalifikacij, na kratko NOK, imajo vse države, vključene v
bolonjski proces. Tu so zabeleženi natančni opisi elementov izobraževalnih stopenj (od
osnovnošolske do visokošolske stopnje) in jih ne smemo enačiti z zaposlitvenimi
kvalifikacijami (Belak Ben in drugi, 2008, str. 28–32).
Ogrodje kvalifikacij v evropskem visokošolskem prostoru (EVP OK12) temelji na nacionalnih
ogrodjih kvalifikacij in primerja visokošolske kvalifikacije, pridobljene v različnih državah.
Uveljavitev sistema prepoznavnih in primerljivih diplomskih stopenj z namenom pospešitve
zaposlovanja in večje mednarodne konkurenčnosti v EU so eden temeljnih ciljev
bolonjskega procesa. Priloga k diplomi in mreža ENIC/NARIC igrajo pomembno vlogo pri
doseganju tega cilja (Belak Ben in drugi, 2008, str. 32).

12

Mednarodno EHEA QF – European Higher Education Area Qalification Framework.

19

Postopek vrednotenja oziroma priznanja izobraževanja iz tujine je pomemben predvsem za
bodoče študente, ki razmišljajo o študiju v tujini. Pozorni morajo biti na to, da gre za vrsto
formalnega izobraževanja, ki bo ob zaključku posamezniku nudilo javno veljavno izobrazbo.
Izobraževanje mora biti izpeljano na akreditirani (potrjeni, priznani, verificirani) visokošolski
instituciji, za katero pristojni organi države izvora jamčijo, da izbrana izobraževalna
institucija spada v formalen šolski sistem države izvora. Pred samim izborom izobraževalne
institucije je torej dobro preveriti status želene institucije in izbranega izobraževalnega
programa oziroma akreditiranost programa in programa.
Akreditiranost je zagotavljanje kakovosti v izobraževanju oziroma proces, s katerim
posamezna institucija dokazuje doseganje minimalnih standardov kakovosti na področju
izobraževanja. Z vidika primerljivosti s slovenskim sistemom izobraževanja v povezavi s
trgom dela v RS je pomembna tudi stopnja izobrazbe, kamor se izbrano izobraževanje v
državi izvora uvršča, opravljeno ustrezno predhodno izobraževanje in način, kako se
program izvaja. Pridobljena stopnja izobrazbe mora imeti primerljivo stopnjo izobrazbe v
slovenskem šolskem sistemu, saj bo sicer kasnejša zaposlitev v RS zaradi sistema trga dela
precej onemogočena.
Priporočljivo je program in institucijo predhodno preveriti pri centru ENIC-NARIC oziroma
na seznamu akreditiranih izobraževalnih institucij, saj v primeru, da tuja visokošolska
institucija ni na listi akreditiranih institucij v tuji državi, diploma oziroma listina o izobrazbi
skladno z ZVPI ne more biti predmet vrednotenja izobraževanja. Prav tako je treba vedeti,
da terminologija glede akreditacije v mednarodnem prostoru ni enotna, tako da tega izraza
ponekod ne uporabljajo (npr. v Veliki Britaniji). Nekatere države tudi akreditirajo le
ustanove, ne pa tudi izobraževalnih programov. Evaluacijo programov v tem primeru
opravljajo institucije same (MVZT, 2017).
Zadnje čase je v porastu število skupnih študijskih programov, tako imenovanih »joint
degree« programov, kjer je v izobraževalni proces vključenih več izobraževalnih ustanov.
Ustanove so lahko iz iste države ali iz različnih držav, na koncu pa podelijo skupno diplomo
oziroma listino o izobraževanju. Pri takšnih programih morajo biti ustrezno akreditirane vse
ustanove, ki pri programu sodelujejo, sicer takšen program ne more pridobiti akreditacije,
prav tako je potrebna pridobitev akreditacije skupnega programa v vseh državah, kjer se
program izvaja (Bevek in drugi, 2014, str. 31).

2.4

MEDNARODNA MOBILNOST V SLOVENIJI

Mednarodna mobilnost študentov zaseda pomembno mesto v politiki izobraževanja. Delež
slovenskih študentov, ki se vpisujejo na študij v tujini, se povečuje, vendar je v primerjavi
z ostalimi članicami EU še vedno nižji od povprečnega. Spodbujanje mednarodne mobilnosti
študentov je eden od ciljev Bolonjske deklaracije, ta cilj pa navajajo tudi vsi glavni slovenski
strateški dokumenti na izobraževalnem področju (Čelebič, 2014, str. 21).
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Bolonjska reforma je bila v slovenskem visokem šolstvu uvedena že leta 2005. Študentom
naj bi omogočila zaključek študija v treh letih, pridobitev kompetenc in zaposljivost. Cilj
vzpostavitve odprtega in konkurenčnega evropskega prostora je bil uspešen, vsebinska
implementacija bolonjskega procesa pa še vedno ostaja problem. Kritike grejo prenovi
študijskih programov, ki namesto aplikativnih znanj še vedno ponujajo nepotrebne in
ponavljajoče obveznosti, ki ne pripomorejo k osvajanju potrebnih kompetenc. Ravno
preobrazba prej štirih let na prvi stopnji v sedaj tri leta naj bi prinesla manj učne snovi in
poudarek na relevantnih predmetih, vendar je učne snovi še vedno preveč. Omejitve
financiranja ob povečanju obsega programov negativno vplivajo na kvaliteto študija in
dajejo študentom morda premalo izbire med predmeti. Kakovost študija se v zadnjih letih
vseeno precej izboljšuje. Izenačenje prej univerzitetne izobrazbe (stara diploma) s sedaj
drugo stopnjo študija (magisterij) in možnost absolventskega staža že po prvi stopnji pa je
v praksi prineslo podaljšanje in ne skrajšanje študija. Pozitivna plat bolonjske reforme je
vsekakor prožnost študija in olajšana mednarodna mobilnost (STA, 2015).
Prišlo je do sprememb stopenj izobrazbe po prejšnjem in bolonjskem sistemu. Največja
sprememba je, da z diplomo po bolonjeskem sistemu pridobimo izobrazbo ravni 6/2, stari
diplomanti pa so po univerzitetnem programu in s specializacijo po visokošolskih strokovnih
programih pridobili že 7. raven izobrazbe, kar je sedaj možno šele po drugi stopnji, torej po
magisteriju. Po novem prav tako sploh ni možno pridobiti ravni izobrazbe 8/1 (prejšnja
specializacija po univerzitetnih programih in magisterij znanosti pred imenom), saj z
doktoratom pridemo naravnost na raven izobrazbe 8/2.
Na voljo nam je tudi slovensko ogrodje kvalifikacij, na kratko SOK. Predstavlja enotni sistem
kvalifikacij v RS za razvrščanje kvalifikacij v ravni glede na učne izide. SOK je sestavljen iz
10 ravni in preko njega lahko preverimo, katero raven v evropskem ogrodju kvalifikacij
(EOK) dosega izobrazba, pridobljena v RS (NOK, 2017).
Problem bolonjske reforme je tudi, da ECTS točke pri nas ne odražajo pravega merjenja
učnih dosežkov in obremenjenosti študentov. Na papirju vsi enaki, v praksi pa eni
preobremenjeni, drugi pa premalo. Vsebina programov je vsaj v prvem desetletju po uvedbi
prenove večinoma ostala enaka kljub trostopenjskemu sistemu in diplomanti prve stopnje
nimajo pravih možnosti za zaposlitev, zato se jih kar 90 % odloča za študij še na drugi
stopnji. Pri zaposljivosti ne smemo zanemariti dejavnika gospodarske krize, ki je zagotovo
negativno vplival na nezaposlovanje diplomantov (Dnevnik, 2014).
Na vprašanje uspešnosti bolonjske reforme lahko deloma odgovorimo z da. Formalno je
prenova končana, programi so evropsko primerljivi, lažji so prehodi med programi, večja je
preglednost za delodajalce. Z vidika temeljnih vrednot pa je potrebnega še nekaj dela,
recimo pri izvajanju študijskih programov in soustvarjanju radovednih, zrelih, razgledanih,
ustvarjalnih in sposobnih študentov. Potreben je premik na širši ravni, na ravni družbe in
države, kjer je družba znanja sprejeta vrednota (Rebolj, 2013, str. 9).
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Ko govorimo o mladih in trgu dela, ne smemo pozabiti na specifičnost slovenskega sistema,
ki omogoča študentsko delo, ki vpliva tudi na študij. Prihod študentov na »pravi« trg dela
je težaven, kar je zagotovo razlog, da študentje podaljšujejo študij in ga jemljejo kot
alternativo brezposelnosti. Študentsko delo13 je najbolj popularna možnost zaposlitve za
tiste, ki kombinirajo delo in študij. Veliko se jih odloči za fiktiven vpis na študij, da lahko
opravljajo študentsko delo kljub nizkemu plačilu, saj je dobilo študentsko delo popolnoma
nov pomen od sprva zastavljenega. Tu nikakor ne gre več za občasno študentsko delo,
nekateri na ta način preživljajo svoje družine, veliko jih zaradi takšnega dela opusti študij.
Od teh študentov se pričakuje veliko truda in sposobnost za delo, to pa zmanjšuje med
drugim možnost kvalitetnega študiranja, saj se študenti ne posvečajo v celoti študijskim
obveznostim. Namen študentskega dela se je »izgubil« in negativno vpliva na kakovost
študija (Kutoš, 2015).
Zaradi razširjenosti študentskega dela v Sloveniji, ki je večinoma v drugih državah
nepoznano (ravno iz razloga, da se študent v celoti posveti študiju in pridobi kvalitetno
izobrazbo za vstop na trg dela), je to dodaten razlog, ki nekatere odvrne od študija v tujini.
Študij v Sloveniji nudi s študentskim delom možnost dodatnega zaslužka in nekaterim morda
odpre tudi vrata v podjetja ali institucije, kjer bi se kasneje radi zaposlili. Mladi vidijo to kot
priložnost nabiranja delovnih izkušenj, čeprav se v praksi študentske izkušnje pri iskanju
»prave« službe mnogokrat žal ne upoštevajo. V tujini študentsko delo (pod nam poznanimi
pogoji) ni možno, tako da je finančno breme študija v tujini marsikomu preveliko in lahko
posameznika odvrne od tega.
Finančna ovira je pri odvračanju od študija v tujini najpomembnejša, druga najpogostejša
pa je ločitev od partnerja, otrok, družine, prijateljev. Pri premagovanju teh ovir je potrebna
strategija izobraževalne politike, ki sloni na posamezni državi (Čelebič, 2014, str. 29).
Strategija razvoja Slovenije 2014–2020 predvideva nadgradnjo na področju znanja in
izobraževanja za visoko izobrazbeno strukturo mladih (prenova izobraževalnih programov,
dvig kakovosti terciarnega izobraževanja in spodbujanje internacionalizacije), pri znanju
tujih jezikov in prilagajanju na kulture drugih narodov skozi mednarodno mobilnost ter želi
s tem pospešiti vstop mladih na trg dela ter še povečati mobilnost (MGRT, 2013).
V Sloveniji imamo tudi nacionalno agencijo RS za kakovost v visokem šolstvu, imenovano
NAKVIS. Agencija skrbi za delovanje sistema zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu na
slovenskih tleh. Tako pripomore k temu, da je slovensko terciarno izobraževanje
mednarodno prepoznavno in konkurenčno. Akreditacije in zunanje evalvacije spadajo v
zunanji sistem zagotavljanja kakovosti visokega šolstva (NAKVIS, 2017).

13

Začasno delo dijakov, ki so dopolnili 15 let, in študentov, ki na podlagi statusa študenta in napotnice
pooblaščene osebe opravljajo dejavnosti v skladu s področjem zaposlovanja (216. člen Zakona o delovnih
razmerjih, Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F in 52/16: ZDR-1).

22

Pomemben dokument je Strategija internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 2016–
2020, saj je pomembna za razvoj in vzpostavitev globalnih odnosov ter povezave Slovenije
v svetu. Internacionalizacija prispeva k razvoju mednarodne odprtosti in veča možnosti za
v tujini izobražene Slovence, da se vrnejo in razvijajo svoje potenciale na slovenskem
izobraževalnem, gospodarskem in družbenem področju.
Internacionalizacija visokega šolstva je ena od prednostnih področij Resolucije o
Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020 (Uradni list RS, št. 41/11), ki je
pomembno za razvoj terciarnega izobraževanja. Vizija same internacionalizacije
slovenskega visokošolskega prostora je ključna v mobilnosti in spodbujanju razvoja
medkulturnih kompetenc. Nadgradnja znanja in izkušenj v tuji državi doprinese h
konkurenčnosti, študentom pa mora biti ponujeno okolje, kjer lahko razvijajo komunikacijo,
sodelovanje in mehke kompetence, ključne za boljšo zaposljivost. Na področju spodbujanja
mobilnosti je eden izmed ciljev tudi povečanje števila slovenskih študentov na rednem
študiju v tujini. Ker so finance največja morebitna ovira, je treba poskrbeti za finančne
mehanizme, torej ustrezen sistem štipendiranja za dosego uresničitve cilja večje mobilnosti.
Eden izmed korakov za uspešno izvajanje zastavljenih ciljev pa je tudi odprava
administrativnih in zakonodajnih ovir za mednarodno sodelovanje ter odprava ovir pri
akreditaciji mednarodnih študijskih programov oziroma programov, ki vodijo do več diplom
(MIZŠ, 2017c).
Koristi internacionalizacije so predvsem izboljšanje kakovosti posameznih študijskih
programov, sodelovanje z institucijami v tujini in medkulturno razumevanje študentov. Na
drugi strani pa med nevarnosti internacionalizacije uvrščamo komercializacijo študijskih
programov, povečano izgubo kulturne in nacionalne identitete ter beg možganov (Braček,
2007, str. 64). Internacionalizacija na eni strani narekuje dvig kakovosti, na drugi strani pa
je izpostavljena problematika možnih vdorov tržnih mehanizmov v visokošolski prostor. Kot
vsi procesi ima tudi ta svoje prednosti in slabosti. Treba je biti pozoren na grožnjo
preoblikovanja visokošolskega prostora do neprepoznavnosti (Štrbac, 2011, str. 49–63).
Slovenija mora najti ravnovesje med vsem tem in zmanjšati negativne vidike
internacionalizacije, predvsem ko govorimo o mobilnosti in nevarnosti bega možganov
(Braček, 2007, str. 64).
Pri premagovanju ovir mednarodne mobilnosti so pomembni finančni ukrepi izobraževalne
politike – predvsem posojila in štipendije, saj je povečanje vključenosti slovenskih študentov
v mobilnost pravi izziv. Tudi dostopnost informacij o študiju v tujini bi bilo treba okrepiti,
problem pa je tudi v begu možganov – predvsem zaradi odseljevanja študentov, ki se
odločajo za študij v tujini (Čelebič, 2014, str. 33).
Mobilnost študentov se v Sloveniji spodbuja prek shem Javnega štipendijskega, razvojnega,
invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije (v nadaljevanju: sklad), tu so
pomembne predvsem štipendije Ad futura za študij v tujini.
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3 ANALIZA VLOGE IN DELOVANJA SKLADA RS, PRISTOJNEGA
ZA ŠTIPENDIRANJE
3.1

SKLAD KOT NACIONALNI CENTER

Sklad, pristojen za štipendiranje v Republiki Sloveniji, se imenuje Javni štipendijski, razvojni,
invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije. Dne 1. 1. 2017 se je skladno z Zakonom
o spremembah in dopolnitvah Zakona o Javnem jamstvenem, preživninskem in invalidskem
skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 39/16, v nadaljevanju ZJSRS-G) Javni sklad
za razvoj kadrov in štipendij pripojil k Javnemu jamstvenemu, preživninskemu in
invalidskemu skladu RS. Od pripojitve dalje uporablja novo, daljše ime, okrajšano v kratico
ŠRIPS. Z dnem vpisa pripojitve v sodni register je ta sklad prevzel med drugim tudi vse
pravice in obveznosti, nedokončane zadeve, dokumentacijo in arhivsko gradivo ter se v
pravnem prometu šteje kot njegov univerzalni pravni naslednik. To vključuje tudi prenos
vseh zadev in štipendijskih razmerij ter z njimi povezanih pravic in obveznosti (ŠRIPS,
2017c).
Od januarja 2017 dalje sklad izvaja aktivnosti na več različnih področjih. Sklad nudi podporo
dijakom, študentom, podjetjem, zaposlenim, delodajalcem, ranljivim skupinam (invalidi in
otroci) ter drugim – v finančnem in razvojnem smislu predstavlja podporni steber
posameznikom in organizacijam. Sklad deluje kot preživninski (poravnava obveznosti iz
naslova pravic otrok, ki jim pripada določena preživnina in je preživninski zavezanci ne
plačujejo), invalidski (spodbujanje zaposlovanja invalidov, nadziranje izpolnjevanja kvote
zaposlenih invalidov, odločanje o pravicah invalidov ter o obveznostih delodajalcev zaradi
neizpolnjevanja kvote zaposlenih invalidov), razvojni (poravnava obveznosti iz naslova
pravic delavcev, ki jim je delovno razmerje prenehalo zaradi insolventnosti njihovega
delodajalca, izvajanje ukrepov in storitev po zakonu, ki ureja trg dela, ter izvajanje večletnih
instrumentov, sofinanciranih iz evropskih skladov) in štipendijski sklad (odločanje o pravicah
in dodeljevanje sredstev po zakonu, ki ureja štipendiranje ter spodbujanje mednarodne
mobilnosti).

3.1.1 DELOVANJE SKLADA V PRETEKLOSTI
Delovanje sklada nas za izbrano tematiko zanima predvsem v štipendijskem delu, saj sklad
deluje kot kot nacionalni center za štipendiranje že od leta 2001. Sklad, takrat pod imenom
Znanstveno-izobraževalna fundacija Ad futura, je ustanovila Vlada Republike Slovenije na
podlagi takratnega Zakona o javnih skladih (ZJS, Uradni list RS, št. 22/00, 126/07 –
ZFPPIPP in 77/08 – ZJS-1). Namen sklada je že takrat bilo podeljevanje študijskih pomoči
slovenskim državljanom za študij na priznanih univerzah in tujim študentom na
visokošolskih in raziskovalnih zavodih v Republiki Sloveniji. Glavne naloge sklada so bile
podeljevanje štipendij, zbiranje, posredovanje in pomoč pri vpisu oziroma podajanje
informacij o tujih univerzah ter spodbujanje vpisa tujih študentov pri nas (Akt o ustanovitvi
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javne ustanove »Ad futura, znanstveno izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni
sklad«, 2001).
Fundacija Ad futura je s svojim delovanjem začela leta 2002 z objavo prvega javnega razpisa
in podelitvijo 153 štipendij za študij v tujini. Od tega leta dalje so se programi fundacije širili
z namenom ustvariti najboljše pogoje za razvoj domačih in tujih perspektivnih kadrov, da
bi se Slovenija lahko čim bolj vključila v mednarodni, raziskovalni, inovacijski in visokošolski
prostor. Program štipendiranja se je bogatil – vedno več je bilo programov za lajšanje
mobilnosti študentov in raziskovalcev, programov za prenos znanja v gospodarstvo,
programov za vračanje in zaposlovanje perspektivne mladine ter programov za povratek
slovenskih strokovnjakov iz tujine.
Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije v RS je bil kot javni finančni sklad ustanovljen dne
29. 12. 2006. Sklad je bil preoblikovan zaradi širjenja svojih dejavnosti, saj je bil ustanovljen
z dodatnim namenom dodeljevanja sredstev za vlaganje v razvoj človeških virov in kadrov
za večjo zaposljivost, konkurenčnost in za povezovanje izobraževalnega sistema s
potrebami trga za štipendiranje (Poslovni načrt 2008, 2008, str. 6–8).
Sklad je takrat postal osrednja točka za podeljevanje štipendij in drugih vzpodbud za
izobraževanje. Poleg izvajanja programov za spodbujanje mednarodne mobilnosti
študentov in raziskovalcev (programi Ad future) je takrat na podlagi določil Zakona o
štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07, 63/07 – popr., 40/09, 62/10 – ZUPJS, 40/12 –
ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 56/13 – ZŠtip-1, v nadaljevanju: ZŠtip) sklad postal pristojen za
neposredne in posredne kadrovske štipendije, poleg teh pa še za nagrade za trajnostni
razvoj in štipendije za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu (ŠRIPS, 2007, str. 2–12).
Med dejavnosti sklada so s šolskim letom 2008/2009 prešle tudi Zoisove štipendije ali
štipendije za nadarjene, ki so se prej od leta 1986 podeljevale na Zavodu RS za zaposlovanje
(ZRSZ, takrat še Republiški zavod za zaposlovanje) (Nagy, 2016). Poleg štipendiranja je
sklad prevzel tudi izvajanje instrumentov, sofinanciranih iz sredstev Evropskega socialnega
sklada (v nadaljevanju: ESS) z namenom izobraževanja in usposabljanja za konkurenčnost
in večjo zaposljivost ter praktičnih usposabljanj pri delodajalcih (ŠRIPS, 2008, str. 7).

3.1.2 SKLAD DANES
Ustanovitelj sklada je Republika Slovenija (4. člen Zakona o Javnem štipendijskem,
razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 78/06 – uradno prečiščeno besedilo, 106/12 in 39/16, v nadaljevanju: ZJSRS). Državni
zbor je dne 19. 5. 2016 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Javnem
jamstvenem, preživninskem in invalidskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS-G, Uradni list
RS, št. 39/16), ki se je začel uporabljati 1. 1. 2017. Področje delovanja sklada spada pod
okrilje Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju:
MDDSZ) (4. člen Ustanovitvenega akta Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in
preživninskega sklada Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 23/13, 84/16 in 12/17 – popr.,
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v nadaljevanju: ustanovitveni akt sklada). Sklad je osrednja institucija v Republiki Sloveniji
na področju štipendiranja.
Na skladu se podeljujejo raznorazne vrste spodbud za dijake, študente, zaposlene in
delodajalce, saj tu najdemo Zoisove štipendije, deficitarne štipendije, štipendije za študij
Slovencev v zamejstvu in po svetu v Sloveniji, štipendije za študij v tujini in štipendije za
različne vrste študijskih ter znanstvenih mobilnosti. Med programi sklada najdemo tudi
programe za spodbujanje večje zaposljivosti, konkurenčnosti podjetij in samega prenosa
znanja med zaposlenimi v posameznem podjetju.
Namen delovanja sklada je vlaganje v razvoj človeških virov za večjo zaposljivost in vlaganje
v vseživljenjsko učenje ter vlaganje v konkurenčnost podjetij. Gre za spodbujanje prenosa
znanja med zaposlenimi v posamezni instituciji in povezovanje znanstveno-raziskovalne
sfere in univerz z gospodarstvom ter izobraževalnega sistema s potrebami trga dela.
Iz Resolucije o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007–2023, prejšnjega in sedaj
veljavnega Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13 in 99/13 – ZUPJS-C, v
nadaljevanju: ZŠtip-1,) ter Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike
2014–2020 izhajajo najpomembnejši dolgoročni cilji in naloge sklada. Povezani so z
izvajanjem štipendijske politike in dodeljevanjem sredstev za vlaganje v človeške vire. S
programi se spodbuja mednarodna mobilnost in v ta namen so vsako leto objavljeni razpisi
štipendij za izobraževanje v tujini, za študijske obiske in za udeležbo na tekmovanjih v tujini.
Sklad želi okrepiti sodelovanje z drugim institucijami, ki delujejo na tem področju, in z
gospodarstvom s ciljem izboljšanja obstoječih programov štipendiranja ter zaposlovanja
štipendistov.
V prihodnosti želi sklad v štipendijskem delu ostati centralna institucija na področju
štipendiranja, svoje poslanstvo pa bo uresničeval predvsem z dodeljevanjem štipendij in
drugih oblik financiranja dijakom in študentom za izobraževanje doma in v tujini. Cilj je med
drugim izvajanje aktivnosti, povezanih z dodeljevanjem štipendij, krepitev mednarodnega
sodelovanja z razširitvijo programov štipendiranja oziroma financiranja izobraževanja v
tujini in drugih programov mednarodne mobilnosti.
Sklad je na podlagi prvega odstavka 54. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS,
št. 77/08 in 8/10 – ZSKZ-B, v nadaljevanju: ZJS-1) javni sklad. 10. člen Ustanovitvenega
akta Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike
Slovenije določa, da sta organa sklada nadzorni svet in enočlanska uprava – direktor.
11. člen ustanovitvenega akta sklada določa tudi, da v nadzornem svetu sedi sedem članov.
Kot posvetovalno telo se lahko v skladu z ustanovitvenim aktom skliče programski svet, ki
pomaga pri pripravi, načrtovanju programov, strategiji razvoja, pregledu učinkov, realizacije
in pri predlaganju ukrepov za izboljšave.
Zaradi potrebe po izboljšanju sodelovanja v preteklosti med nekaterimi pristojnimi
ministrstvi (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti – MDDSZ;
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Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, v nadaljevanju: MIZŠ; Ministrstvo za zunanje
zadeve, v nadaljevanju: MZZ) in drugimi organizacijami (CMEPIUS; Javna agencija za
razvojno dejavnost Republike Slovenije, v nadaljevanju: ARRS) je bilo leta 2010
ustanovljeno še eno posvetovalno telo, in sicer Strokovni svet Ad futura. Člani so
predstavniki navedenih organov in ustanov, namen in poslanstvo tega strokovnega sveta
pa je medsebojno usklajevanje programov, razpisov in priprava strateških izhodišč za razvoj
programov mednarodne mobilnosti (ŠRIPS, 2017d).

3.2

VLOGA SKLADA KOT NOSILCA JAVNIH POOBLASTIL

Sklad deluje kot nosilec javnega pooblastila. Javno pooblastilo je prenos nalog državne
uprave na organizacije in posameznike ven iz organizacijske strukture državne uprave.
Nosilec javnega pooblastila vstopi v isto razmerje kot organ državne uprave, predvsem v
postopkih v odnosu do strank. Skladno z Ustavo Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 33/91-I, 42/97 – UZS68,66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 –
UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16
– UZ70a, v nadaljevanju: Ustava RS) se lahko javno pooblastilo prenese le z zakonom.
Javno pooblastilo se podeli le subjektom, ki so strokovno, tehnično in kadrovsko podkovani
za opravljanje določene upravne naloge, ponavadi organizacijam, ki se ukvarjajo z
dejavnostjo, povezano z upravno zadevo (Kovač, 2006, str. 19–21).
Javno pooblastilo se lahko podeli tako osebam javnega kot osebam zasebnega prava za
opravljanje vseh vrst upravnih nalog, izključeno je le inšpekcijsko nadzorstvo (Zakon o
državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl.
US, 126/07 –ZUP-E, 48/09, 8/10 ZUPG, 8/12 ZVRSF, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16,
v nadaljevanju: ZDU-1, 10. člen).
Najpogostejša oblika javnega pooblastila je odločanje o pravicah, pravnih koristih in
obveznostih strank v upravnem postopku, torej izdajanje konkretnih upravnih aktov v
posamičnih zadevah. Upravna zadeva mora biti definirana v področni zakonodaji in ta
definicija nam pove, kdaj gre za javno pooblastilo. Nosilci javnih pooblastil vodijo upravni
postopek pretežno po Zakonu o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 –
uradno prečiščeno besedilo, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 08/10 in 82/13, Uradni list RS,
št. 70/00, 52/02, 73/04, 22/05-UPB1, 119/05, 24/06-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08,
47/09 Odl. US:U-I-54/06-32, 48/09 popr., 8/10 in 82/13, v nadaljevanju: ZUP), upoštevajoč
postopkovne določbe področnih zakonov. Že drugi odstavek prvega člena ZUP določa, da
se javno pooblastilo za postopanje in odločanje v upravnih zadevah podeli z zakonom, prvi
odstavek pa nosilce javnih pooblastil v bistvu izenačuje z državnimi in občinskimi organi.
ZUP prav tako ureja pristojnosti za nosilce javnih pooblastil (232. in 233. člen ZUP), saj
določa, da je v primeru, da je prvostopenjski organ nosilec javnega pooblastila,
drugostopenjski organ s področnim zakonom določen organ, če pa ta ni določen, je organ
na drugi stopnji stvarno pristojno ministrstvo (Jerovšek, Kovač, 2008, 29–35).
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Statusne oblike izvajalcev javnih pooblastil so javne agencije, javni skladi, zbornice z
obveznim članstvom in nekateri javni zavodi. Država (ali lokalna skupnost) nameni določeno
premoženje za zagotavljanje javnega interesa, v vlogi upravljalca tega javnega premoženja
pa nastopajo javni skladi. Poznamo jih več vrst, recimo javni nepremičninski skladi (namen
poslovanja z nepremičninami), javni finančni skladi (spodbujanje z dajanjem kreditov,
poroštev ali drugih oblik spodbujanja razvoja) ali javne ustanove (ustanovljene z namenom
spodbujanja razvoja in ustvarjalnosti s podeljevanjem nagrad). Javni sklad za štipendije
izmed vseh možnih pooblastil izvaja vodenje in odločanje v upravnih postopkih, izdajanje
upravnih odločb in opravljanje materialnih dejanj, kot je npr. vodenje evidenc (Virant, 2009,
str. 121–125).
Zakon o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 78/06 – uradno prečiščeno besedilo, 106/12 in 39/16, v
nadaljevanju: ZJSRS) je nastal na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o Javnem jamstvenem, preživninskem in invalidskem skladu Republike Slovenije (ZJSRSG), ki je v prvem členu najprej spremenil naslov zakona, in sicer prej imenovani Zakon o
Javnem jamstvenem, preživninskem in invalidskem skladu Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 78/06 – uradno prečiščeno besedilo in 106/12) v nov in polni naziv
novoustanovljenega sklada.
Iz ZJS izhaja, da je javni sklad pravna oseba javnega prava, ustanovljen za izvajanje politike
ustanovitelja na določenem področju, in da opravlja naloge po pooblastilu (2. člen ZJS).
ZJSRS v 3. členu določa, da je sklad pravna oseba javnega prava. 2. člen tega zakona
opredeluje, o katerih pravicah in obveznostih odloča sklad, in določa tudi ostale naloge (npr.
poravnava obveznosti iz naslova pravic delavcev v primeru insolventnosti delodajalca ali da
lahko sklad izvaja večletne instrumente, sofinancirane iz sredstev Evropskih strukturnih in
investicijskih skladov, druge ukrepe in storitve po zakonu, ki ureja trg dela). Sklad med
drugim odloča tudi o pravicah in dodeljevanju sredstev za vlaganje v razvoj človeških virov
in kadrov za večjo zaposljivost, vseživljenjsko učenje, konkurenčnost, prenos znanja in
povezovanje znanstveno-raziskovalne sfere in univerz z gospodarstvom ter izobraževalnega
sistema s potrebami trga dela po zakonu, ki ureja štipendiranje.
Na podlagi 5. člena ZJS je bil sklad ustanovljen z aktom o ustanovitvi (ustanovitveni akt
sklada), v katerem prvi člen določa, da sklad deluje kot javni sklad. 3. člen ustanovitvenega
akta sklada bolj podrobno opredeljuje namen in naloge delovanja sklada. V tretjem
odstavku 2. člena je določen tudi pečat, ki ga sklad uporablja. V notranjem krogu pečat
nosi naziv »Nosilec javnega pooblastila«.

3.3

SKLAD MED PRAVNO UREDITVIJO IN PRAKSO

Sklad deluje na podlagi javnega pooblastila znotraj zakonskih normativov, ki urejajo
področje štipendiranja. Upravni postopek, ki se vodi pri odločanju o pravicah glede štipendij,
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temelji na Zakonu o splošnem upravnem postopku, poleg področne zakonodaje14, ki ureja
področje štipendiranja. Vsako leto se za posamezne štipendije razpiše javni razpis, ki določa
pogoje in merila za pridobitev štipendije. Za štipendije za študij v tujini je razpisno besedilo
vsako leto daljše. Z vsakokratnim razpisom se skuša namreč na eni strani zajeti čim več
možnih situacij in novonastalih okoliščin za lažje odločanje, po drugi strani pa ohranjati
enakovredno obravnavo kandidatov. Posebej problematičen se na tem področju zdi procesni
vidik. Upravni postopek je izraz kolizije interesov pri javnem štipendiranju, tj. potencialni
razkorak med javnim interesom, ki ga zasledujejo razpisni pogoji, in interesi vlagateljev.
Več o koliziji interesov v naslednjem poglavju.

3.4

SKLAD KOT NOSILEC ŠTIPENDIJ AD FUTURA

Sklad izvaja več programov štipendiranja, hkrati pa skuša na enem mestu predstaviti tudi
druge možnosti finančnih spodbud. Na skladu se podeljujejo Zoisove štipendije, štipendije
za deficitarne poklice, štipendije za študij Slovencev v zamejstvu in po svetu v Sloveniji,
štipendije Ad futura, zbira in objavlja pa se seznam kadrovskih štipendij.
Kot je določeno v 52. členu ZŠtip-1 o dodelitvi štipendije Ad futura na prvi stopnji odloča
sklad. Na oddelku za Mednarodno sodelovanje Ad futura se podeljuje več vrst različnih
štipendij za mobilosti. 46. člen ZŠtip-1 določa, da se štipendija Ad futura dodeljuje za
mednarodno mobilnost za izobraževanje, študijski obisk ali za sodelovanje na tekmovanju
iz znanja ali raziskovanja. V duhu spodbujanja internacionalizacije se torej te štipendije
ločijo na štipendije Ad futura za izobraževanje, štipendije Ad futura za študijske obiske in
štipendije Ad futura za tekmovanja v tujini.
Štipendije za tekmovanja v tujini krijejo stroške udeležbe oziroma mobilnosti dijakov,
študentov in njihovih mentorjev na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja, ki potekajo v
tujini z namenom spodbude dijakom in študentom, da se potegujejo za odličnost svojih idej
in raziskovanja (64. člen Zštip-1). Štipendije za študijske obiske pa se dalje ločijo na
štipendijo za udeležbo slovenskega dijaka na Benjamin Franklin poletni šoli, štipendije kot
dodatek k finančni podpori za individualno mobilnost študentov v tujini v okviru programa
Erasmus+ in štipendije za študijske obiske dijakov in študentov v tujini. Slednje se
podeljujejo dijakom in študentom prve in druge stopnje, ki so vpisani na izobraževanje na
instituciji v RS za študijski obisk v tujini za največ 25 tednov. Vse izmed teh naštetih štipendij
se podeljujejo za krajše oblike mobilnosti.
Na drugi strani imamo na voljo štipendije, ki omogočajo daljšo študijsko mobilnost –
štipendije Ad futura za izobraževanje. Te se nadalje ločijo na štipendije Ad futura za
izobraževanje tujih državljanov v Sloveniji in štipendije Ad futura za izobraževanje v tujini.
Obe obliki štipendij sta namenjeni daljši mobilnosti in pridobitvi stopnje izobrazbe, pri le-

Zakon o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07, 63/07-popr., 40/09, 62/10-ZUJPS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12ZUJF, 57/12-ZPCP-2D in 56/13, v nadaljevanju: ZŠtip-1).
14
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teh pa je poskrbljeno za dvosmernost, torej za odhajanje »naših« v tujino in za privabljanje
tujcev v Slovenijo (ŠRIPS, 2017e).
Znotraj štipendij, ki so namenjene tujim državljanom za pridobitev izobrazbe v RS, se
štipendije podeljujejo za podiplomski študij državljanov Zahodnega Balkana v RS, za študij
tujih državljanov v RS na podlagi razvojnih dogovorov in za srednješolsko tehniško
izobraževanje državljanov Zahodnega Balkana.
Pri štipendiranju izobraževanja v tujini sta na voljo dva razpisa, v preteklosti pa jih je bilo
več. Že od samega začetka se vsako leto razpiše javni razpis za štipendije za študij v tujini,
kjer si vlagatelj sam izbere izobraževalno ustanovo v tujini (ŠRIPS, 2017e).
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4 RAZISKAVA PROBLEMATIKE ŠTIPENDIJ AD FUTURA ZA
ŠTUDIJ V TUJINI
4.1

ANALIZA CILJEV IN NAMENA ŠTIPENDIJ AD FUTURA

V tem poglavju se bom izmed Ad futura štipendij osredotočila na štipendijo za študij v tujini
(v nadaljevanju: štipendija), saj so te štipendije bistvo obravnavane problematike. Sklad
podeljuje štipendije preko javnih razpisov za namene in v obsegu, določenem v letnem
programu dela.
Štipendije so namenjene spodbujanju izobraževanja in doseganju višje ravni izobrazbe,
spodbujanju mednarodne mobilnosti, spodbujanju doseganja izjemnih dosežkov, zavedanja
odgovornosti štipendistov za svoje izobraževanje za izbiro izobraževalnega programa in
izboljšanju zaposljivosti (ZŠtip-1, 2. člen). Nadalje 55. člen ZŠtip-1 določa: »Štipendije Ad
futura za izobraževanje so namenjene spodbujanju mednarodnega izobraževanja.« V
vsakoletnem poslovno-finančnem načrtu (v nadaljevanju: PFN), kjer sklad pripravi program
dela za prihajajoče leto na podlagi veljavne zakonodaje in z upoštevanjem preteklih
aktivnosti ter usmeritev sklada, so bolj podrobno opredeljeni tudi programi za spodbujanje
mednarodne mobilnosti. V ta namen se vsako leto objavi tudi razpis štipendij za
izobraževanje v tujini, kjer najdemo namen in cilje posameznega programa.
Štipendije Ad futura za mobilnost za izobraževanje so namenjene izobraževanju za
doseganje višje ravni izobrazbe, štipendist torej pridobi štipendijo za celoten izobraževalni
program na posamezni stopnji. Namen programa je dvig strokovne usposobljenosti,
zagotavljanje kadrov za razvoj in inovacije za različna strokovna in znanstvena področja. S
tem programom se želi omogočati prenos znanja in dobrih praks med RS in tujino.
Predmet postopka pri štipendijah Ad futura je odločanje o dodelitvi štipendije Ad futura,
kjer gre za upravno-pravno razmerje in upravno zadevo, javni interes pa se kaže v tem, da
se sredstva dodelijo dijakom in študentom za mednarodno mobilnost, saj upravna zadeva
bolj ali manj izraža varstvo javnega interesa ali javno korist (Zupin, 2016, str. 49).
Pri razpisu štipendij za študij v tujini gre za razpis z najdaljšo tradicijo, saj je bil prvi takšen
razpis objavljen že leta 2002. Štipendije se podeljujejo predvsem za tista študijska področja,
za katera je izkazan interes na trgu dela s ciljem zagotoviti kader za gospodarski in
tehnološki razvoj Republike Slovenije. Ciljna skupina tega razpisa so odlični študentje, ki
odhajajo ali so že na študiju v tujini.
V končni fazi pa se namen in cilj štipendiranja opredeli tudi v posameznem razpisu. Trenutno
je veljaven razpis štipendij Ad futura za študij v tujini za leto 2017 oziroma 220. Javni razpis
(v nadaljevanju: 220. JR). V prvi točki 220. JR je zapisan namen razpisa, in sicer gre za
spodbujanje izobraževanja, doseganja višje ravni izobrazbe in spodbujanje mednarodne
mobilnosti. Sklad želi s tem javnim razpisom »spodbuditi podjetne, inovativne in
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samoiniciativne študente, da s študijem v tujini pridobijo znanja in izkušnje, ki bodo
povečale njihovo zaposljivost in s katerimi bodo lahko po zaključenem študiju s svojim
delom pomembno prispevali h gospodarskemu in tehnološkemu razvoju Slovenije«.
Tekom let se namen in cilj razpisa štipendij za študij v tujini ni bistveno spreminjal. Ciljna
skupina so bili od nekdaj najboljši slovenski študenti, ki so že na študiju v tujini ali pa se tja
odpravljajo. Nekatere vrste študija so bile obravnavane kot prednostne (predvsem bolj
naravoslovne in tehniške smeri), cilj štipendiranja pa je že od samega začetka enak –
zagotovitev kadrov za tehnološki razvoj in gospodarsko rast Slovenije. Tudi namen
štipendiranja skozi leta ohranja isto nit – dvig strokovne usposobljenosti in zagotovitev
kadrov za razvoj in inovacije na različnih znanstvenih področjih s ciljem dviga
konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.
Predmet 220. JR je štipendiranje izbranih vlagateljev za študij na tujih izobraževalnih
institucijah za posamezno stopnjo izobraževanja in pridobitev javno veljavne listine ali
diplome. Glede na zasledovanje cilja iz PFN, da se štipendije podeljujejo predvsem za tista
študijska področja, za katera je izkazan interes na trgu dela, se javni razpis deli na dve
točki. Točka A zajema štipendiranje dodiplomskega ali enovitega magistrskega študija,
točka B pa štipendiranje podiplomskega študija. Razlika ni samo v stopnji študija, temveč
tudi v področjih študija, ki se štipendirajo. V 2. točki javnega razpisa je navedeno, da se
pod točko A štipendira študij na področjih, ki se uvršča v naslednje kategorije KLASIUS-P15:
4 Naravoslovje, matematika in računalništvo,
5 Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo,
6 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo,
723 Zdravstvena nega in oskrba,
725 Zdravstvena tehnologija,
726 Terapija in rehabilitacija,
727 Farmacija in lekarništvo,
85 Varstvo okolja.
Pod točko B pa področja, ki se uvrščajo v naslednje kategorije KLASIUS-P:
0 Splošne izobraževalne aktivnosti,
1 Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev,
22 Humanistika,
3 Družbene, poslovne, upravne in pravne vede,
4 Naravoslovje, matematika in računalništvo,
5 Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo,
6 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo,
15

Za uvrstitev smeri študija v področje izobraževanja se upošteva klasifikacija Statističnega urada Republike
Slovenije (v nadaljevanju: SURS) KLASIUS-P, ki je objavljena na spletni strani SURS:
http://www.stat.si/doc/klasif/Klasius_P.pdf (220. JR).
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7 Zdravstvo in sociala,
8 Storitve.
Za dodiplomske ali enovite magistrske študije se torej štipendirajo pretežno naravoslovno
usmerjene smeri, za podiplomske študije pa pridejo v poštev praktično vse smeri razen
umetnosti. Ta določba je povezana s cilji omenjenega štipendiranja; na področju umetnosti
bi namreč štipendisti po zaključenem študiju težje prispevali h gospodarskemu in
tehnološkemu razvoju Republike Slovenije zaradi specifike samega področja. Gre za
posebne oziroma drugačne poklice, saj načeloma veljajo v umetniških vodah drugačni
kriteriji in pravila pri vstopu na trg dela. Izenačena obravnava umetniškega področja z
ostalimi in enaka pričakovanja od vseh kandidatov bi tako po vsej verjetnosti povzročila
nepravičnost in veliko problemov pri izvajanju in doseganju ciljev tega štipendiranja. Poleg
tega pa je s strani države že poskrbljeno za tiste, ki jim je umetnost bližje. Vsako leto na
Ministrstvu za kulturo (v nadaljevanju: MK) razpišejo (navadno v spomladanskih mesecih)
javni razpis za pridobitev štipendije za študij v tujini prav na področju umetnosti in kulturne
dediščine za dodiplomski in podiplomski študij.
Razlog za opredelitev področij štipendiranja pod točko A je prispevek h gospodarskemu in
tehnološkemu razvoju Republike Slovenije. Namen je zagotovitev kvalitetnega kadra za
razvoj Republike Slovenije prednostno na področju večinoma naravoslovnih in zgoraj
naštetih smeri. Štipendisti imajo namreč obveznost, da se po zaključenem študiju, za
katerega so prejeli štipendijo, zaposlijo pri delodajalcu s sedežem v Republiki Sloveniji. Torej
je želja štipendirati študente, ki bodo v Sloveniji v prvi vrsti zaposljivi, saj je obveznost
štipendistov, da se po zaključenem študiju, za katerega so prejeli štipendijo, zaposlijo pri
delodajalcu s sedežem v Republiki Sloveniji. Res je, da je več sredstev namenjenih točki B,
je pa nekako pogostejša praksa, da študentje zaključijo dodiplomski študij v Sloveniji in se
odločijo nadaljevati svojo pot ter izpopolnjevati svojo pot na podiplomskem študiju v tujini,
saj so takrat že starejši, zrelejši in veliko več vedo o področju, na katerem študirajo.
Mladim ni več pomemben samo osebni cilj in študirati, kar jih veseli, temveč je kot kriterij
vedno bolj pomemben tudi dejavnik zaposljivosti. Napovedi, da naj bi delovna mesta
nastajala na področju računalniške tehnologije, v zdravstvu, biotehnologiji, na področju
varstva okolja itd. temeljijo na pričakovanem tehnološkem razvoju in demografskih trendih,
ki se lahko sicer hitro spremenijo (Mladina, 2014). V Sloveniji se bo za ohranitev rasti
gospodarstva še vedno treba prilagajati tudi na trgu dela, kjer se trenutno najbolj iščejo
predvsem kandidati s tehnično izobrazbo. Tudi digitalizacija prinaša spremembe, vedno več
povpraševanja se zaznava v farmaciji in na področju informacijske tehnologije, najbolj iskani
poklici pa ostajajo finančni strokovnjaki, računovodje z mednarodnimi izkušnjami, strojni
inženirji in elektroinženirji, razvojni inženirji, tehnologi, mehatroniki … (Adecco, 2017).
Prvi tovrstni razpis je bil objavljen leta 2002 in se je nato objavljal vsako leto, le leta 2011
sta bila objavljena dva razpisa – za tekoče in za naslednje študijsko leto. Prva dva razpisa
v letih 2002 in 2003 (1. in 2. javni razpis) sta bila namenjena za vse visokošolske stopnje
in programe. V letih 2004 in 2005 sta bila razpisa (7. in 14. javni razpis) namenjena
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podiplomskemu študiju in samo izbranim smerem (predvsem naravoslovje, tehnika,
medicina). V letih 2006 in 2007 sta bila razpisa (21. in 35. javni razpis) na voljo poleg
podiplomskega tudi delno za dodiplomski študij, vendar še vedno le za omejene smeri. Šele
leta 2008 (dva ločena razpisa, 44. in 45. javni razpis) je bila ponovno možnost prejeti
štipendijo tudi za družboslovje ali humanistiko, vendar le za podiplomski študij, za
dodiplomski študij pa so bile smeri še vedno omejene na naravoslovje, tehniko ali medicino.
Leta 2014 (166. javni razpis) se je predmet javnega razpisa začel deliti na točko A
(dodiplomski oziroma enoviti magistrski študij za izbrane smeri) in na točko B (podiplomski
študij za izbrane smeri, vključujoč družboslovje in humanistiko). Študij prve ali druge
stopnje se med seboj razlikuje, prinese različno stopnjo izobrazbe in različne zaposlitvene
možnosti. Iz tega naslova se je začelo kandidate pod vsako točko posebej obravnavati. Manj
kandidatov se je prijavljalo za dodiplomski študij kot za podiplomski in enakovredna
obravnava obojih je bila vedno manj mogoča. Zaradi manjštevilčnosti pod točko A ločena
obravnava prinese tudi hitreje izdane odločbe za vlagatelje pod točko A, saj jim ni treba
čakati na popolnost vlog vlagateljev iz točke B. Skupna sredstva za ta razpis se razdelijo
med točko A in B in je vnaprej določeno, koliko sredstev je razpisanih pod posamezno točko
(pod točko A je manj sredstev kot pod točko B ravno zaradi številčnosti vlog). Kandidati so
deležni bolj enakovredne obravnave vsak pod svojo točko, v primeru, da pod eno točko
ostanejo presežna sredstva, pod drugo točko pa je sredstev glede na višino zaprošenih
sredstev na podlagi vseh popolnih vlog, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, premalo, pa se ta
presežna sredstva prerazporedijo pod točko javnega razpisa, kjer je sredstev premalo. S to
določbo je poskrbljeno, da razpisana sredstva ne bi ostala neporabljena oziroma da bi lahko
čim več vlagateljev, ki želijo štipendijo, tudi imelo možnost le-to pridobiti.
Na vseh navedenih razpisih so imeli štipendisti tudi obveznost zaposlitve v Republiki
Sloveniji po zaključku izobraževanja, razen pri dveh razpisih (v letih 2014 in 2015, 190. in
204. javni razpis), kjer te obveznosti ni. Na vseh teh razpisih so imeli vlagatelji možnost
samostojne izbire javno veljavne izobraževalne ustanove, programa in države, seveda
znotraj predpisanih smeri.
Višina in namen štipendij se določi v vsakokratnem razpisu. Za splošne razpise za študij v
tujini so lahko na začetku vlagatelji uveljavljali štipendijo za šolnino, za življenjske stroške
pa le, če šolnine niso imeli ali jim je ni bilo treba plačati. Kasneje se je štipendija na teh
razpisih lahko dodelila za oboje, za šolnino in za življenjske stroške. Štipendija za šolnino se
dodeli do polne šolnine, če pa ima štipendist šolnino delno pokrito iz drugih virov, pa le v
višini nepokritega deleža. Še vedno je štipendija za šolnino omejena tudi z letnim
maksimumom, ki za zadnji objavljen razpis (220. JR) znaša 15.000,00 EUR letno. Štipendija
za življenjske in druge stroške je bila v preteklosti vezana ali na posamezno državo/kraj ali
fiksna. V 220. JR štipendija znaša 500, 750 ali 1.000 EUR mesečno, odvisno od države in
kraja izobraževanja. Seveda je pri določanju višine življenjskih stroškov pomemben tudi
standard posamezne države. Tako npr. za študij v ZDA, Veliki Britaniji, Belgiji, Danski,
Nizozemski znaša štipendija 1.000 EUR mesečno, 500 EUR dobi posameznik za študij npr.
v državah Zahodnega Balkana, v Grčiji ali na Madžarskem, 750 EUR pa se podeli recimo za
študij v Avstriji ali Italiji.
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Viri financiranja za štipendijo se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije,
proračunskega sklada ministrstva, iz sredstev sklada in sredstev Evropskega socialnega
sklada ali iz drugih virov (ZŠtip-1, 10. člen).
Namen programa štipendij za študij v tujini prinaša ogromno koristi tako za posameznika
kot tudi za državo. Splošno gledano ta program spodbuja posredni in neposredni ekonomski
razvoj RS, prenos idej iz tujine (iz Evrope in izven Evrope) ter daje poudarek na trajnostni
razvoj. Z vidika države oziroma trga dela je finančno spodbujanje študija v tujini doprinos
znanja, ki ga v RS ni možno dobiti (dodana vrednost izobrazbe iz tujine) in svežega kadra
z drugačnimi kompetencami (inovativni, odgovorni, z multikulturnim znanjem in
mednarodno izkušnjo). Štipendiranje spodbuja povezanost s potrebami na trgu dela
(identifikacija prednostnih področij, ciljna usmerjenost glede na deficit kadrov) in posledično
ustvarja pogoje za vrnitev in vključitev štipendistov v trg dela. Z vidika štipendista
izobraževanje v tujini prinaša znanja, ki jih v Sloveniji ni, ustvarja omrežja (s tujko
networking), nudi mu osebnostni razvoj in razvoj poslovno kariernega oziroma
zaposlitvenega načrta skozi izobraževanje. Po izobraževanju v tujini ima štipendist možnost
realizacije zastavljenega poslovno kariernega načrta, prenos idej v Slovenijo in možnost
zaposlitve na istem ali povezanem področju zaradi povezave med štipendiranjem in trgom
dela.
V prvem poglavju je bilo veliko povedanega o pomenu mednarodne mobilnosti in pozitivnih
učinkih študija v tujini. Mehanizem štipendiranja je pri tem zelo pomemben. V Sloveniji ima
posameznik, ki raziskuje možnost štipendij, na voljo državne štipendije pri pristojnih centrih
za socialno delo, Zoisove štipendije, občinske štipendije (v občini, kjer biva), kadrovske
štipendije (pri organizacijah), na voljo je tudi več ustanov, fundacij ali drugačnih skladov,
ki podeljujejo različne štipendije. Večina jih je navedenih na spletni strani sklada, saj se
podpira ideja, da se na enem mestu ponuja informacije tudi o vseh štipendijah. Vedno je
treba raziskati tudi možnost štipendiranja tujih ustanov (v državi, kamor se posameznik
odpravlja na študij – javne ustanove, vladne institucije, druge nepridobitne orgnizacije ali
fundacije, izobraževalne institucije). Štipendije Ad futura za študij v tujini pa so pri nas med
pomembnejšimi viri financiranja, saj se podeljujejo precej visoki zneski za čas trajanja
celotnega študija.

4.2

ANALIZA PRAVNIH PODLAG

Temeljni pravni podlagi pri postopku dodeljevanja te štipendije sta Zakon o štipendiranju
(ZŠtip-1) in Zakon o splošnem upravnem (ZUP). Krovni zakon je seveda Zakon o
štipendiranju, ZŠtip-1, ki velja od 1. 1. 2014 dalje, ZUP pa se v postopku uporablja
subsidiarno.
Od začetka fundacije Ad futura je veljalo več splošnih pogojev poslovanja. Prva Pravila o
splošnih pogojih poslovanja javne ustanove Ad futura (Uradni list RS, 45/02 in 54/02),
veljavna do 20. 6. 2003, so določala pravila postopka dodeljevanja štipendij, vrednotenje
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meril in druga splošna pravila delovanja. Sledila so za krajši čas veljavna Pravila o splošnih
pogojih poslovanja javne ustanove Ad future (Uradni list RS, št. 59/03) in Pravila o splošnih
pogojih poslovanja fundacije Ad futura (Uradni list RS, št. 117/03, 99/04 in 107/04 – popr.),
katere so nadomestili Splošni pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 33/08, 73/08, veljavni v času od 5. 4. 2008
do 29. 10. 2009, kasneje pa istoimenski v Uradnem listu RS, št. 91/09, 102/12 in 108/13,
veljavni od 29. 10. 2009 dalje). Nastopili so ob preoblikovanju statusa sklada in se vsebinsko
razširili glede na širše področje delovanja sklada. Kot določa 2. člen Splošnih pogojev
poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v
nadaljevanju: SPP), so sredstva sklada namenjena za štipendiranje in sofinanciranje
programov Ad futura za mednarodno mobilnost, za Zoisove štipendije, za štipendije za
Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu, za sofinanciranje kadrovskih štipendij, za
nagrade za prispevek k trajnostnemu razvoju družbe in za izvajanje programov, ki se
sofinancirajo iz sredstev Evropskega socialnega sklada. V teh SPP-jih njademo postopek
dodelitve sredstev in štipendiranja ter podrobnejša navodila za ostale štipendije, posojila za
izobraževanje in usposabljanje v RS in tujini in za izvajanje programov sredstev iz ESS. Ti
SPP so veljavni, dokler ne bodo sprejeti novi splošni pogoji združenega sklada.
Leta 2008 je prišel v veljavo Zakon o štipendiranju (ZŠtip), ki je prvi sistemski zakon v RS
s področja štipendiranja. Kot je določeno v 1. členu ZŠtip, ta zakon ureja štipendije in
spodbude za izobraževanje (republiške štipendije, Zoisove štipendije, štipendije za
brezposelne osebe, vključene v programe izobraževanja). Šlo je za prvi zakon o
štipendiranju v RS s ciljem vzpostavitve enotnega sistema štipendiranja. Takoj, ko se je
zakon začel uporabljati, so se pokazale pomanjkljivosti urejanja posameznih vrst štipendij,
tako vsebinsko kot procesno. Kmalu je postalo jasno, da je treba zakonodajo spremeniti in
urediti, kjer je dvoumna in nerazumljiva.
Leta 2014 je stopil v veljavo nov Zakon o štipendiranju, ZŠtip-1, ki je prinesel bistvene
novosti. S ciljem celovite in pregledne ureditve štipendiranja v RS je zakon določil nove
vrste štipendij. Na novo se opredeljuje štipendija za deficitarne poklice, namenjena dijakom
in študentom, ki se izobražujejo na ravneh izobraževanja in področjih, opredeljenih v politiki
štipendiranja. Glavna novost novega zakona je tudi sočasno prejemanje različnih vrst
štipendij kombiniranega sistema. Več štipendij je možno prejemati hkrati, in sicer tako, kot
je določeno v tretjem odstavku 8. člena ZŠtip-1: kadrovske štipendije so združljive z vsemi
štipendijami, razen s štipendijo za deficiarne poklice; prav tako so štipendije za deficitarne
poklice združljive z vsemi štipendijami razen s kadrovsko štipendijo; štipendije Ad futura za
študijske obiske in za sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja se lahko dodelijo
sočasno z vsemi drugimi štipendijami. Zoisova in državna štipendija se ne združujeta, prav
tako se Ad futura štipendija za izobraževanje ne združuje z nobeno štipendijo (MDDSZ,
2013).
Združljivost štipendij je velik plus nove zakonodaje, na drugi strani pa je izključevanje
kadrovskih štipendij s štipendijami za deficitarne poklice velik minus, saj imajo imetniki
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štipendij za deficitarne poklice tako manj stikov s potencialnimi delodajalci in zato slabše
zavedanje o dejanskem poteku poslovnih procesov (Rejc, 2015).
Dodatne novosti nove zakonodaje so še sprememba pogojev oziroma meril za dodelitev
Zoisove štipendije (za pridobitev štipendije je potreben izjemni dosežek in uspeh) in
ponovna dodelitev državnih štipendij mladoletnim dijakom16. Kritika novi zakonodaji gre
ravno na račun zaostrovanja pridobivanja Zoisovih štipendij, saj se cilj teh štipendij –
nagrajevanje nadarjenih posameznikov z vedno manjšim številom štipendistov umika in
zagotovo temu botrujejo tudi novo postavljeni pogoji (Nagy, 2016).
Za obravnavano tematiko je najpomembnejša novost ta, da zakon vključuje in opredeljuje
tudi štipendije Ad futura (zadnja alineja prvega odstavka 8. člena ZŠtip-1) in podrobneje
ureja pogoje in merila za pridobitev teh štipendij. V zakonu so opredeljeni upravičenci,
višina štipendije, postopek javnega razpisa in oddaje ter odločanja o vlogah na podlagi z
zakonom predpisanih meril; pogodba, mirovanje štipendijskega razmerja, predčasen
zaključek izobraževanja, prenehanje štipendijskega razmerja in vračilo štipendije (ZŠtip-1,
46.–68. člen).
Poleg krovnega zakona (Zštip-1) se na področju Ad futura štipendij uporablja še Pravilnik o
dodeljevanju štipendije Ad futura (Uradni list RS, št. 76/14, v nadaljevanju: Pravilnik), ki
opredeljuje dodelitev štipendije in obveznosti po dodelitvi štipendije glede na specifiko teh
štipendij. Pravilnik je bil sprejet na podlagi 68. člena17 ZŠtip-1 s strani ministrstva za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Pravica do Ad futura štipendij se dodeljuje tudi v skladu z Zakonom o splošnem upravnem
postopku, če ZŠtip-1 ne določa drugače. 6. člen ZŠtip-1, ki ureja uporabo postopkovnih
določb, v prvem odstavku to jasno določa za vse štipendije, ki se dodeljujejo po ZŠtip-1.
Na tem področju je namreč predpisan posebni upravni postopek, v katerem se primarno
postopa po določbah posebnega zakona, po določbah ZUP pa v vseh ostalih vprašanjih, ki
niso opredeljena z ZŠtip-1. Procesna vprašanja se torej subsidiarno ali dopolnilno rešujejo
s pravili ZUP.
V vseh upravnih zadevah na vseh upravnih področjih ureja ZUP splošna pravila upravnega
postopka. Glede na našo ureditev se pri uveljavljanju katerekoli upravne pravice, pravne
koristi ali obveznosti ZUP vedno uporablja v kombinaciji s področnimi predpisi in nikoli
samostojno, nikoli ga pa ni možno izključiti, saj se lahko uporablja podrejeno (Jerovšek,
Kovač, 2010, str. 16–17).

16

Prejšnji ZŠtip je namreč uvedel državne štipendije od 18. leta dalje, za otroke do 18. leta pa naj bi starši
prejemali večji otroški dodatek; ZŠtip-1 omenjeno odpravlja in prinaša znižanje starostnega pogoja.
17 68. člen ZŠtip-1: »Natančnejšo opredelitev upravičencev do štipendije Ad futura, pogojev za kandidiranje na
javnem razpisu, razmejitvenih meril, vsebino pogodbe o štipendiranju, izplačilo štipendije, način izpolnitve
obveznosti zaposlitve in drugih določb tega poglavja s podzakonskim aktom podrobneje določi minister, pristojen
za delo.«
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Na prvi stopnji o štipendiji Ad futura odloča sklad, na drugi stopnji nastopa pristojno
ministrstvo (MDDSZ), ki odloča o pritožbah zoper odločbe sklada o Ad futura štipendijah, o
sporih zoper ministrstvo pa upravno sodišče (ZŠtip-1, 52. –53. člen).

4.3

ŠTUDIJA POSTOPKA DODELITVE ŠTIPENDIJ

Pravica do Ad futura štipendije za študij v tujini (v nadaljevanju: štipendija) se dodeljuje na
podlagi javnega razpisa (ZŠtip-1, 49. člen). 5. člen ZŠtip-1 določa, kaj vse mora javni razpis
vsebovati, npr. pravno podlago, višino sredstev, pogoje za dodelitev pravice, navedbo
dokumentacije, ki jo mora vlagatelj predložiti, rok, naslov in način za vložitev vloge ter
drugo.
Poleg teh vsebin naj bi razpis vseboval tudi enega ali več posebnih pogojev iz 50. člena
ZŠtip-1, enega ali več meril iz 51. člena tega zakona (za pomoč pri izbiri upravičencev, ki
izpolnjujejo pogoje na javnem razpisu z zaprtim rokom za vložitev vloge) in način
morebitnega usklajevanja štipendije (ZŠtip-1, 49. člen).
Postopek sprejemanja štipendije bom analizirala skozi besedilo zadnjega javnega razpisa za
študij v tujini, to je 220. Javni razpis štipendij Ad futura za študij v tujini za leto 2017. Rok
za prijavo za ta razpis je bil dne 19. 4. 2017 in odločbe se bodo izdajale predvidoma šele v
jesenskem času.
Kot določa prva alineja prvega odstavka 5. člena ZŠtip-1, so v prvem odstavku javnega
razpisa navedene pravne podlage, na podlagi katerih sklad objavi razpis. 220. JR je
objavljen na podlagi 49. člena18 ZŠtip-1, Pravilnika in PFN za leto 2016 ter na podlagi
Rebalansa PFN. Odkar je v veljavi nov Zakon o štipendiranju, je podlaga za tovrstni razpis
omenjeni člen in Pravilnik poleg vsakoletnega PFN in njegovega morebitnega rebalansa.
Med letoma 2007 in 2014 so bile pravne podlage za razpis štipendij za študij v tujini v Aktu
o preoblikovanju javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike
Slovenije, javni sklad« v Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije19, SPP in tekočem PFN.
Za razpise, objavljene med letoma 2002 in 2007, pa je pravno podlago predstavljal 7. člen20
Akta o ustanovitvi javne ustanove »Ad futura, znanstveno izobraževalna fundacija Republike
Slovenije, javni sklad«.

18

Prvi odstavek 49. člena ZŠtip-1: »Sklad objavi javni razpis za dodelitev štipendij Ad futura praviloma z zaprtim
rokom za vložitev vloge, z odprtim rokom za vložitev vloge pa v primeru, če razpis ne določa meril za izbiro
štipendistov, temveč le razmejitvena merila.«
19 Drugi odstavek 7. člena (Ur. l. RS št. 139/60) oziroma kasneje drugi odstavek 6. člena (Ur. l. RS št. 51/09)
omenjenega akta pravi, da sklad dodeljuje sredstva in druge spodbude na podlagi javnega razpisa, če v zakonu
ni določeno drugače.
20 7. člen omenjenega akta opredeljuje namen izvajanja namena ustanove z javnimi razpisi za dodeljevanje
študijskih pomoči.
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4.3.1 UPRAVIČENCI
V posameznem razpisu so vedno objavljeni tudi pogoji javnega razpisa, ki določajo, kdo se
lahko prijavi na posamezni razpis (posebni pogoji za štipendijo Ad futura, 50. člen Zštip-1).
Pa vendar so upravičenci določeni že v 47. členu ZŠtip-1, ki v prvem odstavku pravi, da se
štipendija Ad futura za izobraževanje lahko dodeli za srednješolsko, višješolsko ali
visokošolsko izobraževanje upravičencem iz 11. člena ZŠtip-1, ki izpolnjujejo pogoje iz 13.
člena ZŠtip-1, in sicer upravičencu iz 12. člena tega zakona glede na prvo alinejo za
izobraževanje v tujini. Za lažje razumevanje moramo najprej preveriti navedene člene.
11. člen ZŠtip-1 določa, da so upravičenci do štipendije osebe s statusom dijaka, študenta
in udeleženci izobraževanja odraslih (v zakonu se zanje uporablja pojem dijak), ki
izpolnjujejo pogoje, določene v ZŠtip-1.
12. člen ZŠtip določa splošne pogoje za pridobitev štipendije, in sicer pravi, da se štipendija
dodeli:
-

državljanom RS s prebivališčem v RS;

-

državljanom RS s prebivališčem v RS, ki so pripadniki avtohtone italijanske ali
madžarske narodne skupnosti;

-

državljanom držav članic EU, če izkažejo vsaj petletno neprekinjeno bivanje v RS
neposredno pred rokom za prijavo na javni razpis, po katerem uveljavljajo
štipendijo;

-

delavcem migrantom, ki so državljani države članice EU, če so zaposleni ali
samozaposleni v RS, in njihovim vzdrževanim članom;

-

obmejnim delavcem, če so državljani države članice EU in prebivajo v drugi državi
članici EU, če so zaposleni ali samozaposleni v RS, in njihovim vzdrževanim članom;

-

državljanom tretjih držav, ki so pridobili status rezidenta za daljši čas.

13. člen ZŠtip pa določa druge splošne pogoje za pridobitev štipendije. Ker štipendije za
študij v tujini pokrivajo samo (bodoče) študente, nas starostni kriterij za dijake tukaj ne
zanima. Starostni kriterij za upravičence, ki uveljavljajo pravico do štipendije, pa morajo biti
glede na ta člen pred dopolnjenim 27. letom starosti prvič vpisani na program višješolskega
ali visokošolskega izobraževanja prve ali druge stopnje in ne smejo biti v delovnem razmerju
ali opravljati samostojne registrirane dejavnosti, ne smejo biti vpisani v evidenco
brezposelnih oseb pri pristojnem organu in ne smejo biti poslovodne osebe gospodarskih
družb ali direktorji zasebnih zavodov. Pogoje iz teh treh členov morajo upravičenci
izpolnjevati celoten čas upravičenosti do štipendije.
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13. člen ZŠtip-1 opredeljuje splošne pogoje za pridobitev katerekoli štipendije, ki se
dodeljuje po tem zakonu, pa vendar ravno glede starostnega pogoja obstaja izjema v
tretjem odstavku 47. člena ZŠtip-1, ki pravi, da ne glede na določbe iz prvega odstavka 13.
člena ZŠtip-1 lahko vlagatelj štipendijo Ad futura za izobraževanje pridobi pred dopolnjenim
28. letom starosti za visokošolsko izobraževanje.
Če nadalje razčlenimo in pojasnimo prvi odstavek 47. člena ZŠtip-1, se štipendija lahko
dodeli nekomu, ki ima status iz 11. člena tega zakona (status študenta), izpolnjuje pogoje
iz 13. člena tega zakona (uresničevanje določb iz tega člena, npr. ne sme biti zaposlen in
pogoje uresničuje cel čas upravičenosti) in ima enega izmed statusov, opisanih v 12. členu
tega zakona (npr. državljan RS s prebivališčem v RS) za izobraževanje v tujini. Vlagatelji
torej lahko ob izpolnjevanju vseh pogojev po tem zakonu pridobijo štipendijo za
izobraževanje v tujini (ZŠtip-1, 14. člen).

4.3.2 ZAČETEK POSTOPKA
Celoten postopek dodelitve štipendije si lahko pogledamo skozi grafični pregled. Celotna
prva vrstica se šteje kot tehnični pregled vloge, od trenutka dalje, ko je vloga dopolnjena v
celoti, pa se začne vsebinski pregled vloge. Postopek se lahko vmes zaključi že s sklepom
(zavržba), sicer pride do izdaje odločbe (pozitivne ali negativne) in na podlagi pozitivne
odločbe štipendist sklene s skladom pogodbo o štipendiranju. Pri zavrnitvi gre za izdajo
negativne odločbe (štipendija se vlagatelju ne dodeli zaradi neizpolnjevanja pogojev),
kasneje v postopku pa se lahko izda negativna odločba vlagatelju, ki je pogoje izpolnjeval,
se uvrstil naprej v postopek rangiranja, vendar ni prejel dovolj točk za pridobitev štipendije.
Graf 1: Shema postopka dodelitve štipendije

Vir: Lasten (ŠRIPS, 2017).
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Postopek za dodelitev štipendije Ad futura za študij v tujini se začne na zahtevo stranke,
kot narekuje Zakon o štipendiranju (vlagatelj je oseba, ki z vlogo pri pristojnem organu
začne postopek za dodelitev pravice po tem zakonu). Vlagatelj odda vlogo za dodelitev
štipendije na prijavnici, ki ji priloži dokazila, s katerimi dokazuje izpolnjevanje pogojev
javnega razpisa (prvi odstavek 2. člena Pravilnika). Posamezen razpis določa bolj podrobna
navodila glede oddaje vloge.
Vloge (v celoti izpolnjena in podpisana prijavnica skupaj z zahtevanimi dokazili) se lahko
oddajo osebno na naslovu sklada v poslovnem času ali po pošti (s pripisom za kateri javni
razpis gre). Vloge je možno vložiti tudi elektronsko, podpisano z digitalnim kvalificiranim
potrdilom. Zelo pomemben je rok, in sicer morajo biti vloge oddane do roka za prijavo, ki
je ponavadi vedno nekje v spomladanskem času.
49. člen ZŠtip-1 med drugim določa tudi, da sklad objavi javni razpis za dodelitev štipendij
praviloma z zaprtim rokom za vložitev vloge (odprti rok le v primeru, če razpis ne določa
meril za izbiro štipendistov, temveč le razmejitvena merila).
Ker 220. JR vsebuje tudi merila za izbiro štipendistov (in vsi dosedanji razpisi za štipendije
za študij v tujini so vedno vsebovali merila), velja za ta razpis zaprti rok za vložitev vloge.
Pri zaprtem roku veljajo pravila, navedena v tretjem odstavku 5. člena ZŠtip-1. Vloge
vlagateljev, ki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa, se ocenijo na podlagi meril za izbor
štipendistov ali prejemnikov sredstev, ki se vrednotijo v točkah, odstotkih ali na drug način,
ki omogoča razvrstitev vlog po vrstnem redu ne glede na prejeto oceno od najvišje do
najnižje ocenjene vloge. Če sta dva ali več vlagateljev prejela enako oceno, se za razvrstitev
vlog uporabi razmejitveno merilo, ki je določeno z javnim razpisom. Sredstva javnega
razpisa prejmejo tisti vlagatelji, katerih vloge glede na razpisana merila prejmejo višjo oceno
oziroma zadostno število točk, do porabe razpisanih sredstev. V primeru, da se vlagatelji,
ki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa, skupaj prijavljajo za nižja sredstva od razpisanih, se
vloge ne ocenjujejo, sredstva pa prejmejo vsi vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje javnega
razpisa (220. JR).
Vloga je vložena pravočasno, če jo sklad prejme, preden se izteče rok za vložitev vlog. V
kolikor je vloga poslana priporočeno po pošti, se za dan vložitve vloge šteje dan oddaje na
pošto (ZUP, 68. člen). Veliko vlagateljev se sprašuje, ali naj oddajo prijavo, kljub temu da
do roka še nimajo vseh dokazil. Vsekakor morajo do roka oddati prijavnico in vsa dokazila,
ki jih že imajo, saj oddaja vloge po roku ni veljavna. Manjkajočo dokumentacijo pa lahko
oddajo naknadno oziroma v skladu s pozivom za dopolnitev vloge.
Ko se izteče rok za oddajo vlog, se na skladu začne najprej tehnični pregled vlog. Pravno
jasna in predvidljiva pravna ureditev narekuje, da se v vsakem postopku najprej preveri
formalnosti. Šele če so vse formalnosti izpolnjene, se lahko postopek nadaljuje z vsebinsko
obravnavo. Če formalnosti niso izpolnjene, se postopek zaključi s procesnim aktom na
formalen način (Jerovšek, Kovač, 2016, str. 159–160).
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Vse vloge, ki so vložene po poteku prijavnega roka, sklad zavrže s sklepom (ZUP, 129. člen).
Vloga šteje za popolno, če je oddana na predpisani prijavnici in vsebuje vse zahtevane
priloge in podatke glede na javni razpis. Če je vloga nepopolna, sklad izda vlagatelju poziv
za dopolnitev vloge v obliki dopisa. V pozivu se vlagatelju napiše, s katero dokumentacijo
naj dopolni svojo vlogo, določi se mu rok, v katerem naj to stori, in opozori se ga na pravne
posledice, ki sledijo, če vloge ne bo dopolnil v roku (ZUP, 66. in 67. člen).
Če vlagatelj oceni, da do danega roka ne bo uspel dopolniti vloge z zahtevanimi dokazili,
ima možnost vložiti prošnjo za podaljšanje roka pred iztekom roka (iz utemeljenih razlogov
za podaljšanje, npr. če do danega roka še ne bo prejel potrdila o sprejemu na izobraževalno
institucijo), o čemer sklad izda sklep o podaljšanju roka, kjer se določi nov datum dopolnitve
vloge (ZUP, 99. člen). Če vlagatelj dopolni vlogo do roka, se šteje, da je bila vloga vložena
takrat, ko je dopolnil vlogo. V nasprotnem primeru se vlogo s sklepom zavrže.
Postopek dopolnjevanja vlog načeloma traja precej časa. Eden izmed razlogov je tudi ta,
da se večinoma rok za dopolnitev vloge izteče konec poletja in dopolnitve vlog začnejo
prihajati masovno v začetku jeseni. Težko je pregledovati maso vlog naenkrat, veliko lažje
je, če dopolnitve prihajajo sproti. Organ, pristojen za odločanje se skuša prilagoditi
vlagateljem in upošteva njihove želene roke za dopolnitev vloge, saj se tako izogne dodatni
birokraciji podaljševanja rokov. Največkrat je med manjkajočo dokumentacijo ob oddaji
vloge do roka ravno potrdilo o vpisu oziroma potrdilo o sprejemu. Potrdila o sprejemu
oziroma vpisu na različnih izobraževalnih institucijah niso izdana istočasno, kar je odvisno
od sprejemnih postopkov v posamezni državi oziroma na izobraževalni ustanovi. Nekatere
institucije namreč sprejemajo kandidate celo leto, nekatere le v določenem obdobju,
predvsem glede na začetek študijskega leta (npr. v Avstraliji se študij prične januarja).
Večina kandidatov maja ali junija ponavadi še ne more predložiti popolne dokumentacije.
Dokazilo o sprejemu je le eno dokazilo izmed mnogih zahtevanih dokumentov, ki jih mora
vlagatelj priložiti v vlogi. To je eden izmed dejavnikov, ki vplivajo na dolžino postopka
odločanja o dodelitvi štipendij. S ciljem, da bi se ta del postopka »skrajšal«, sklad vsako
leto organizira več delavnic za prijavo na javni razpis teh štipendij. Na delavnicah so vsa
pojasnila osredotočena na to, kako bi kandidat čimprej oddal (čimbolj) popolno vlogo. Če
kandidat sproti dopolnjuje vlogo in ne čaka zadnjega dne danega roka za dopolnitev,
vsekakor pripomore k hitrejšemu pregledovanju vlog. Organ, pristojen za odločanje se
zaveda problematike časovnice odločanja o štipendiji, vendar zaradi enake obravnave
kandidatov tega dela postopka ne more drugače izvesti. Zdi se mi zelo pomembno, da ima
vsak kandidat možnost kandidirati za štipendijo ne glede na državo, kamor odhaja, in ne
glede na specifiko sprejemnih postopkov.
V postopku javnega razpisa z zaprtim rokom za vložitev vloge velja, da začne
šestdesetdnevni rok za odločanje teči z dnem, od katerega se šteje, da je vložena zadnja
popolna vloga med vsemi na javni razpis prispelimi pravočasnimi vlogami (ZŠtip-1, 5. člen).
Torej vsebinska obravnava vlog prej ni možna in je zaželeno, da vsi vlagatelji čim prej
dopolnijo svoje vloge. Nadaljni postopek se lahko izvede le na podlagi popolnih vlog
kandidatov in predloženih vseh v javnem razpisu zahtevanih dokazil.
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4.3.2.1

Dokumentacija

Ob objavi javnega razpisa se na spletni strani organa, ki štipendijo podeljuje, objavi vsa
razpisna dokumentacija, ki poleg razpisnega besedila vključuje tudi drugo dokumentacijo,
ki jo je treba oddati skupaj z vlogo. Med dokumentacijo po tem javnem razpisu spada
prijavnica, poleg nje pa še pooblastilo, dovoljenje za poizvedovanje, karierni načrt in potrdilo
organizacije.
Ob vpogledu v 220. JR nam 6. točka narekuje, katero dokumentacijo mora vlagatelj
predložiti za prijavo na javni razpis. Priložiti mora v originalu v celoti izpolnjeno in
lastnoročno podpisano prijavnico na obrazcu in dovoljenje za poizvedovanje o študiju v
tujini, za katerega štipendiranje se prijavlja – v originalu. To dovoljenje omogoča, da organ
v postopku odločanja v primeru nejasnosti pridobi relevantne podatke za odločanje oziroma
lahko preverja status štipendista na tej izobraževalni instituciji tudi v kasnejšem
štipendijskem razmerju.
Prijavnica je sestavljena tako, da mora vlagatelj označiti, pod katero točko se prijavlja (A
ali B), zabeležiti svoje osebne podatke in podatke o izobraževalni ustanovi ter študijskem
programu, za katerega štipendiranje se prijavlja – naziv programa, ime izobraževalne
ustanove v izvirniku, naziv šole, kraj, država, stopnja študija (dodiplomski, magistrski,
doktorski itd.), podatki o trajanju celotnega študija, letnik študija leta 2017, prvi dan
študijskega leta v študijskem letu 2017/2018, predviden datum zaključka in študijsko leto
prvega vpisa na ta program. Podatki o študiju so zelo relevantni, saj se na podlagi teh
potem odloča o štipendiji (štipendist pridobi štipendijo za izbrani študij in tudi vse njegove
nadaljne obveznosti, kot recimo uspešen zaključek študija, so potem vezane na ta študij).
Vlagatelj se lahko na javni razpis prijavi le z eno vlogo, štipendija pa se lahko dodeli le za
en izobraževalni prgram (navedeno v 5. točki 220. JR). Sprememba podatkov na prijavnici
po oddaji vloge ni več možna. ZUP v 133. členu namreč določa, da po tem, ko je postopek
uveden, lahko stranka do izdaje odločbe na prvi stopnji razširi ali spremeni svoj zahtevek,
če se tak zahtevek opira na iste bistvene sestavine dejanskega stanja. Sprememba
študijskega programa pa kaže na spremembo bistvenih sestavin dejanskega stanja, torej
sprememba ni več možna. V praksi je tako, da v spomladanskem času, ko je rok za oddajo
vloge, veliko štipendistov še ne ve, ali so bili sprejeti na izbrani študij (še nimajo potrdil o
sprejemu) oziroma so oddali prijavnice na več različnih izobraževalnih institucij in se niso
še popolnoma odločili, kateri študij bodo dejansko izbrali. V razpisni dokumentaciji se
nahajajo tudi pogosta vprašanja, s katerimi skuša organ vlagateljem omogočiti čim lažje
izpolnjevanje razpisne dokumetacije oziroma skuša odgovoriti na najpogostejše dileme, ki
se pojavljajo. V takšnem primeru sklad vlagateljem svetuje, da del prijavnice o izobraževalni
ustanovi in študijskem programu pustijo prazno. Vlagatelji so tako pozvani k dopolnitvi vloge
in s tem pridobijo dodaten čas, da se odločijo glede študija oziroma da pridobijo dodatno
dokumentacijo. Dejansko stanje, ki ga organ ugotavlja med samim postopkom do izdaje
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odločbe, na katerega vlagatelj opira svoj zahtevek, mora biti namreč navedeno natančno,
po resnici in določno (ZUP, 140. člen).
Postopek odločanja o štipendiji je dolgotrajen, v tej fazi pa lahko vlagatelji sami zadevo
nekoliko pospešijo oziroma olajšajo delo organu. Zaželeno je, da vsak vlagatelj, ki pusti del
prijavnice v delu o izobraževalni instituciji prazno, ob oddaji vloge odda tudi dopis, v
katerem navede svojo situacijo (npr. da še ne ve, ali je bil sprejet, ali da koleba med nekaj
študijskimi programi) in opredeli, kdaj pričakuje, da bo prejel sprejemna pisma. Na takšen
način lahko sklad ob izdaji poziva za dopolnitev vloge upošteva rok vlagatelja. V kolikor
vlagatelj takšnega dopisa ne priloži, sklad določi rok za dopolnitev vloge po lastni presoji,
kar je velikokrat lahko prehitro glede na zmožnosti vlagatelja za pridobitev dodatnih dokazil.
Temu lahko sledi, da vlagatelji ne vedo, da lahko zaprosijo za podaljšanje roka za dopolnitev
vloge, zato je njihova vloga kot nepopolna zavržena in tako izgubijo možnost pridobitve
štipendije. Tistim vlagateljem, ki zaprosijo za podaljšanje roka za dopolnitev vloge, sklad
izda sklep in določi nov rok za dopolnitev vloge. Ta dodatna dela zaprošanja za podaljšanje
roka in izdajanje sklepov iz procesnega vidika zadevo upočasnjujejo, čemur se lahko
vlagatelj z dopisom ob oddaji vloge lahko izogne, če mu je seveda takrat že vsaj približno
znano, kdaj bo imel potrebne informacije in dokazila.
Na prijavnici je treba izpolniti tudi plan financiranja študija, in sicer ali se vlagatelj prijavlja
za oboje, za življenjske stroške in za šolnino, ali morda samo za eno ali drugo. Pri šolnini
ima na voljo več možnosti (prijavlja se za celotno šolnino, delno šolnino ...), saj je dodelitev
štipendije odvisna tudi od drugih virov financiranja ali sofinanciranja, ki jih mora jasno
navesti v prijavnici (druge štipendije, sofinanciranja, kredit). Druga sredstva, ki jih vlagatelj
pridobi in so bila podeljena z istim namenom kot ta štipendija, se od zneska štipendije
odštevajo. Kadrovska štipendija je npr. združljiva s štipendijo Ad futura za študij v tujini,
vendar se njen znesek odšteje, ker se podeljuje za isti študij. Na drugi strani imamo Zoisovo
in državno štipendijo, ki s štipendijo Ad futura za študij v tujini ni združljiva. To pomeni, da
če je vlagatelj prejemnik ene ali druge oziroma če pridobi Ad futura štipendijo za študij v
tujini, se mora eni odpovedati. Odpoved štipendiji je možna tudi po vročitvi odločbe (ZŠtip1, 98. člen). Štipendije, pridobljene iz programa Erasmus+, ki je namenjena študijski
izmenjavi, so združljive in se ne odštejejo. Druga sredstva, ki so bila vlagatelju namenjena
za točno določen namen (za šolnino oziroma za življenjske stroške), se odštejejo od
štipendije samo za namen, za katerega so bila dodeljena (samo od zneska za šolnino
oziroma od zneska za življenjske stroške). Plan financiranja študija, naveden v prijavnici,
vlagatelj dokazuje z dokazili o sofinaciranju ali štipendiranju študija s strani drugih pravnih
oseb, če ima sofinanciranje ali drugo štipendijo. Iz dokazil morajo biti razvidni višina, namen
in trajanje financiranja študija (recimo dogovor ali pogodba o štipendiranju ali sofinanciranju
šolnine ali drug ustrezen dokument). Vlagatelju se vloga s sklepom zavrne, če bi glede na
druga sredstva bila višina dodeljene štipendije 0,00 EUR (torej bi druga sredstva presegala
znesek višine morebitne dodeljene štipendije).
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V prijavnici je treba navesti tudi podatke o dosedanjih vpisih na študij, najvišjo doseženo
raven izobrazbe do določenega datuma in trenutni status, saj so te informacije pomembne
za preverjanje izpolnjevanja pogojev javnega razpisa.
Pomemben del prijavnice so tudi izjave in dovoljenje vlagatelja. Vlagatelj mora podpisati
izjavo, da je seznanjen, da na podlagi 66. in 139. člena ZUP uradna oseba, ki vodi postopek,
iz uradnih evidenc pridobiva podatke, ki so potrebni za ugotavljanje dejanskega stanja in
dejstev, pomembnih za odločanje v postopku odločanja o štipendiji, in da izrecno dovoljuje
skladu obdelavo osebnih podatkov in vpogled v uradne evidence za namen vodenja
postopka dodelitve štipendije in izvajanje štipendijskega razmerja, če mu bo štipendija
dodeljena, vključno z vpogledom v vse njegove podatke pri Finančni upravi Republike
Slovenije (v nadaljevanju: FURS).
V postopku, ki se začne na zahtevo stranke (ne glede na določbe področne zakonodaje ali
podzakonskih predpisov), vlogi ni treba prilagati potrdil ali katerihkoli drugih podatkov o
dejstvih iz uradnih evidenc, ki jih vodijo upravni organi ali drugi državni organi, organi
samoupravnih lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil. V tem primeru uradna oseba
postopa po 139. členu ZUP, ki pravi, da si uradna oseba, ki vodi postopek, preskrbi sama
po uradni dolžnosti podatke o dejstvih, o katerih vodi uradno evidenco organ, ki je pristojen
za odločanje ali kakšen drug državni organ oziroma organ samoupravne lokalne skupnosti
ali nosilec javnega pooblastila. Če stranka v skladu z zakonom poda izjavo, da prepoveduje
organu pridobitev njenih osebnih podatkov iz uradnih evidenc, ali če poda izjavo, da želi te
podatke pridobiti sama (kar bi organ moral pridobiti po uradni dolžnosti), se vloga šteje za
popolno šele, ko so ji priložena zahtevana dokazila (ZUP, 66. člen).
Vlagatelj mora podati izjavo še o nekaterih drugih dejstvih oziroma statusih, ki so navedeni
kot pogoj za pridobitev štipendije, s podpisom pa se zaveže, da bo obveščal sklad o vseh
spremembah, ki vplivajo oziroma bi vplivala na izid odločitve o dodelitvi štipendije po
javnem razpisu, na katerega se kandidat prijavlja (sprememba višine šolnine, dodelitev
drugih sredstev, odstop od vloge itd.), in sicer v danem roku od dneva, ko izve za tako
spremembo, in da jamči, da so vsi podatki v vlogi popolni in resnični. Stranka sme delno ali
v celoti umakniti 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 odločbe. Organ
izda o tem sklep o ustavitvi postopka (ZUP, 134. in 135. člen).
Na dnu prijavnice je zabeleženo še, da je potrebno prijavnico oddati po e-pošti in v fizični
obliki, sledijo pa navodila za oboje. Elektronsko poslani podatki so informativne narave in
ne štejejo kot vložitev vloge, razen če gre za vlogo s kvalificiranim digitalnim potrdilom.
Organ se trudi, da bi bilo izpolnjevanje prijavnice za vlagatelje čimbolj preprosto, na drugi
strani pa tudi, da bi bilo pregledovanje le-teh za uslužbence, ki vodijo postopek, čimbolj
enostavno. Prijavnica in ostala priložena dokumentacija so v obliki obrazcev, ki jih je možno
izpolnjevati elektronsko. Razlog za dvojno oddajo vloge je v tem, da se lahko podatki, ki se
pošljejo po elektronski pošti, prenesejo v program obdelovanja podatkov vlagateljev in se
na tak način prihrani delo prepisovanja podatkov iz fizičnih vlog, ki sicer lahko organu vzame
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nekaj časa. Mislim, da lahko na tak način vlagatelji prispevajo k pospešitvi postopkov
odločanja.
Elektronsko oddana prijavnica se mora ujemati s prijavnico, oddano v fizični obliki (če se
spremeni elektronsko oddano prijavnico, jo je treba oddati spremenjeno tudi v fizični obliki).
Zaželeno je, da kandidati pošljejo obe varianti; v kolikor vlagatelj pošlje vlogo le v fizični
obliki (ali elektronsko z digitalnim kvalificiranim potrdilom), se to šteje za oddano vlogo.
Vloga, oddana le elektronsko (brez digitalnega kvalificiranega potrdila) in ne tudi v fizični
obliki, pa žal ni veljavna, saj mora vlagatelj vlogo tudi podpisati (66. člen ZUP). S podpisom
vlagatelj jamči, da so podatki pravilni in resnični.
Vlagatelj mora priložiti tudi pooblastilo (osebi s prebivališčem v RS za zastopanje v zvezi s
posameznimi zadevami glede posameznega javnega razpisa), če bo v v času trajanja
razpisnega postopka bival v tujini (oziroma bo odsoten najmanj 30 dni). Stranka lahko določi
pooblaščenca, ki jo zastopa v postopku razen pri dejanjih, pri katerih mora stranka dati
izjavo (ZUP, 53. člen). Pooblastilo, ki je na voljo v razpisni dokumentaciji, določa zastopanje
do dokončnosti odločbe in v postopku štipendiranja, če je štipendija vlagatelju odobrena,
izrecno pa tudi za podpis pogodbe o štipendiranju ter za sklepanje morebitnih nadaljnih
aneksov k tej morebitni pogodbi ter za zastopanje v vseh postopkih, ki izvirajo iz
morebitnega razdrtja pogodbe o štipendiranju. Po prejemu odločbe je namreč treba urediti
štipendijsko razmerje s pogodbo in takšno razmerje traja celotni čas študija, ko je vlagatelj
v tujini. Pooblastilo je treba predložiti pred odhodom v tujino, pomembno pa je zaradi
vročanja. Vročanje v tujino bi bilo vsekakor dolgotrajno in zamudno, v praksi pa velikokrat
do vročitve sploh ne pride, saj se pošta vrne na sklad. 88. člen ZUP pravi: »Kadar ima
stranka zakonitega zastopnika ali pooblaščenca, se vroča njemu.« Vročanje je pomembno
zaradi nastanka pravnih učinkov pisanja, ki se vroča. Torej gre za ključno dejanje, saj z
vidika pravnih posledic v razmerju do strank kot organa izdajatelja akt sploh ni bil izdan.
Vročanje predstavlja procesno predpostavko za nastop izvršljivosti, dokončnosti in
pravnomočnosti, s tem pa tudi pogoj za rabo pravnih sredstev (Jerovšek, Kovač, 2010, str.
114–115). V pooblastilu podpiše izjavo tudi pooblaščenec, da sprejema pooblastilo in
dovoljuje skladu obdelavo osebnih podatkov za namen vodenja postopka dodelitve
štipendije in izvajanja štipendijskega razmerja.
Nadalje mora vlagatelj oddati tudi v celoti izpolnjeni in lastnoročno podpisani obrazec
Dosežki in karierni načrt. Gre za poseben obrazec, ki je priloga k prijavnici, na katerega
mora vlagatelj vpisati, ali je prejemal kakšne druge štipendije in vse morebitne objave,
tekmovanja ali delovne izkušnje, ki jih želi v postopku dodeljevanja štipendije uveljavljati
(so posebej opredeljena v razpisu pod Merila). Vse to organ v postopku ocenjevanja vlog
točkuje. Na tem obrazcu je treba opisati tudi dosedanje izkušnje v tujini, utemeljiti izbiro
študija, kakšne načrte ima vlagatelj po zaključku študija, opredeliti karierne cilje za obobje
10 let, oceniti potrebe slovenskega trga dela po profilu, za katerega se bo vlagatelj
izobraževal, opisati svoj morebitni prispevek k razvoju Slovenije in navesti tri delodajalce v
RS, katerim bi kot kader po mnenju vlagatelja ustrezal. Vsega tega sklad ne ocenjuje.
Dosedanje izkušnje v tujini pokažejo, ali se je vlagatelj že kdaj srečal s podobno izkušnjo in
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kako bi lahko nanj vplival študij v tujini. Vsa ostala polja so nekako namenjena vlagatelju,
saj lahko s tem, ko razmišlja o odgovorih nanje, tudi sebi odgovori, kaj mu bo prinesel študij
v tujini in kako si namerava začrtati svojo prihodnost. Vprašanja so usmerjena k dejstvu,
da organ podeljuje štipendije, ki pripomorejo vlagatelju, da uspešno zaključi študij v tujini,
in k dejstvu, da se mora štipendist po zaključenem študiju v tujini zaposliti v pri delodajalcu
s sedežem v RS. Organ lahko iz odgovorov vlagateljev razbere, ali gre za odgovorne,
preudarne in resne kandidate, ki so o svoji prihodnosti že razmišljali in so vanjo pripravljeni
vlagati. Na ta vprašanja ni pravilnih in napačnih odgovorov, prav tako ni treba odgovarjati
preveč podrobno in natančno; kot že rečeno, v prvi vrsti so ta vprašanja namenjena
vlagateljem, da razmislijo o sebi in svoji prihodnosti. Skozi odgovore organ oceni enega
izmed pogojev – ali so cilji izbranega študija vlagatelja skladni z njegovim kariernim
načrtom. Preverja se le širšo sliko, ali področje študija sovpada s cilji v prihodnosti, ki si jih
je vlagatelj zastavil. Če preverimo na primeru: pomembno je, da si nekdo, ki se je recimo
odločil za magistrski študij ekonomije, predstavlja nadaljevanje svoje (karierne oziroma
zaposlitvene) poti na tem ali sorodnem področju – nekje, kjer bo lahko magisterij iz
ekonomije lahko dobro unovčil.
Vsa do sedaj omenjena dokumentacija mora biti oddana v originalu (ali overjene kopije),
kar pomeni z lastnoročnim podpisom vlagatelja. Vsa ostala dokazila so lahko kopije (pri
čemer elektronsko izdani dokumenti veljajo kot kopije), vendar ima sklad pravico zahtevati
original (oddanih dokumentov sklad ne vrača).
Vlagatelji, ki uveljavljajo dosežke ali funkcije in delovne izkušnje, morajo priložiti dodatna
dokazila o tem, poleg tega, da jih vpišejo na obrazec Dosežki in karierni načrt. Če vlagatelj
samo predloži dokazila in na obrazec nič ne navede ali samo izpolni obrazec in ne priloži
dokazil do poteka roka za oddajo vloge, jih po tem datumu ne more več uveljavljati.
Priložiti je treba tudi uradno potrdilo pristojne izobraževalna ustanove v tujini o vpisu – če
vlagatelj še ni vpisan pa o sprejemu ali pogojnem sprejemu. To potrdilo se mora glasiti na
ime vlagatelja in vključevati polni naziv študijskega programa, trajanje študijskega
programa, višino letne šolnine (drugi stroški študija morajo biti navedeno ločeno od
šolnine), letnik študija (če gre za večletni študijski program), študijsko leto, na katerega se
potrdilo nanaša, točen datum začetka študija v študijskem letu in obliko študija (npr. redni
študij oziroma »full time« študij). Ti podatki so potrebni, da lahko sklad preverja pogoje
razpisa in da v primeru dodelitve štipendije določi pravi znesek šolnine, ki ga krije. Nekateri
vlagatelji predhodno včasih trdijo, da nekatere države zaradi specifike programov ne bi
mogle izdati potrdila o trajanju študijskega programa in letniku študija, vendar pa v praksi
večjih težav s prejemom teh potrdil s temi podatki od vseh izobraževalnih institucij v tujini
ni bilo, drži pa, da morajo vlagatelji sami poskrbeti za to in včasih tudi večkrat zaprositi
izobraževalno insitucijo, da takšno potrdilo izda. Gre za potrdilo, ki se ga nujno potrebuje
za odločanje. Na podlagi tega potrdila se namreč odloči o trajanju štipendiranja za
posameznega kandidata. Seveda je pri presoji takih potrdil prisotna fleksibilnost na način,
da se upošteva tudi, če izobraževalna institucija namesto letnika (če letnikov ni) navede
leto študija kandidata (prvo, drugo …) oziroma samo število semestrov (tudi če napiše,
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koliko semestrov je letno). Pomembno je le, da je iz potrdila mogoče razbrati, koliko traja
študij kandidata in v katerem letniku (letu) je vpisan oziroma sprejet.
V primeru, da gre za interdisciplinarni študij, mora vlagatelj predložiti informacije o
študijskem programu (izpis iz uradne spletne strani z razvidnim spletnim naslovom
izobraževalne ustanove ali kopija uradne brošure in podobno – vsebovati morajo informacije
o poteku študija, akademski koledar in predmetnik za vsa študijska leta z opisom vseh
predmetov). Interdisciplinarni študij je študij, sestavljen iz dveh disciplin. Z vidika javnega
razpisa je pomembno, za kakšno vrsto študija gre, če se pri vlagateljih pod točko A mešata
štipendirana smer (recimo naravoslovje) in smer, ki ni štipendirana (recimo družboslovje),
ali pod točko B mešata dve smeri, kjer je ena izmed njiju umetnost. Organ na podlagi
posredovanih informacij določi, kam študij spada (glede na razmerje obeh disciplin tekom
celotnega študija) in tako opredeli, ali se vlagatelj prijavlja za smer, ki je glede na javni
razpis štipendirana, ali ne. Organ lahko zahteva dodatne informacije o študijskem programu
vlagatelja, če iz predložene dokumentacije niso razvidni vsi podatki, ki so potrebni za
odločanje. Če se vlagatelj prijavlja za raziskovalni študij, kjer ni predmetnika, mora predložiti
povzetek odobrenega raziskovalnega dela (recimo predlog doktorske disertacije, podpisan
s strani (predvidenega) mentorja).
Vlagatelji morajo priložiti tudi uradno in originalno potrdilo pristojne izobraževalne ustanove
o vseh doseženih ocenah (v originalu) do določenega datuma in zaključno spričevalo zadnje
ravni oziroma stopnje izobraževanja, ki jo je vlagatelj v celoti zaključil do roka za prijavo.
Slednje služi za točkovanje merila pri uspehu oziroma za preverjanje pogoja, ali se vlagatelj
prijavlja za višjo stopnjo od že dosežene.
Vsa dokazila v tujem jeziku morajo biti sodno prevedena. Sklad ima pravico zahtevati uradni
prevod, saj se upravni postopek vodi v slovenskem jeziku (ZUP, 62. člen). Sodni oziroma
uradni prevodi so posebna vrsta prevodov, ki jih opravljajo le sodni prevajalci (jezikoslovci,
ki so opravili izpit za sodnega tolmača in zaprisegli pri Ministrstvu za pravosodje). Sodni
prevodi, ki jih pripravijo sodno zapriseženi tolmači, so uradni dokumenti. Sodni prevajalec
sodno overjeni prevod vedno žigosa in z vrvico zveže z izvirnikom, overjeno kopijo ali kopijo.
K izvirniku in prevodu vedno priloži tudi svojo izjavo o ustreznosti prevoda in podatke o
tolmaču (Multilingual, 2017).

4.3.3 UGOTOVITVENI IN DOKAZNI POSTOPEK
Vse vloge, ki so popolne, se razvrstijo naprej v vsebinski pregled. Šele ko je zaključen
formalni del, lahko govorimo o uvedbi in teku vsebinskega dela postopka, ki mu z drugo
besedo rečemo tudi matični meritorni postopek. Prehiter prehod v meritorni del bi pomenil
prehitro spuščanje v vsebino in nastali bi lahko stroški z dejanji v postopku, stranke bi lahko
pričakovale določene rešitve, obenem pa bi se ugotovilo, da za postopek sploh ni procesnih
predpostavk. Po uradnem začetku postopka in formalnem preverjanju sledita kot podfazi
ugotovitveni ter dokazni postopek. Oba se prepletata in se nanašata na preverjanje
resničnosti dejstev, ki služijo kot podlaga za nadalje sprejeto odločitev v zadevi. V vsakem
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konkretnem primeru se preverja samo tista dejstva in okoliščine, ki so z zakonom določene
kot pomembne za odločitev, in seveda tiste, ki služijo kot preverba za (ne)obstoj pogojev,
ki jih zakon predpisuje za priznavanje pravice (Jerovšek, Kovač, 2016, str. 159, 170).
Postopek se torej nadaljuje s preverjanjem izpolnjevanja pogojev. Poleg splošnih določil
kdo so upravičenci, so v posameznem razpisu še dodatno opredeljeni posebni pogoji
(določeni v 51. členu ZŠtip-1), ki jih mora izpolnjevati vlagatelj za pridobitev štipendije (50.
člen ZŠtip-1). Podrobneje si bomo pogledali razpisne pogoje iz 220. JR.

4.3.3.1

Pogoji

Poleg pogoja, da mora biti vlagatelj državljan RS s prebivališčem v RS ali ima katerega od
drugih statusov, opredeljenih v 12. členu ZŠtip-1, mora izpolnjevati tudi naslednje pogoje.
Kandidat mora biti pred dopolnjenim 28. letom prvič vpisan na izobraževalni program in
stopnjo izobraževanja, za katerega uveljavlja štipendijo. Starostna meja 28 let je določena
že v 47. členu ZŠtip-1, ki določa, da lahko vlagatelj štipendijo Ad futura za izobraževanje
pridobi pred dopolnjenim 28. letom starosti za visokošolsko izobraževanje. Upošteva se
torej starost kandidata na dan začetka študijskega leta njegovega prvega vpisa na stopnjo
izobraževanja, za katerega bi rad pridobil štipendijo.
Študij, za katerega se prijavlja za štipendijo, mora potekati na izobraževalni ustanovi, ki jo
pristojni organi države izvora izobraževanja priznavajo kot izobraževalno ustanovo, ki spada
v njen šolski sistem po posameznih vrstah izobraževanja. Pri transnacionalnem
izobraževanju, ki ga izobraževalna ustanova izvaja zunaj teritorija države, v kateri ima
sedež, mora imeti izobraževalna ustanova tudi status v državi izvajanja programa usklajen
z nacionalno zakonodajo na področju izobraževanja v državi izvajanja programa. Kandidat
se mora izobraževati (ali pa vsaj biti vpisan oziroma sprejet na takšen program) na javno
veljavnem izobraževalnem programu, ki daje stopnjo izobrazbe in na katerem prejme javno
veljavno listino oziroma diplomo v skladu s predpisi, ki urejajo visokošolsko izobraževanje
v državi izobraževanja. Zakon o štipendiranju namreč v 2. odstavku 2. člena nedvoumno
določa, da se štipendije dodelijo za pridobitev izobrazbe, za katero štipendist prejme javno
veljavno listino ali diplomo.
Akreditacijo (ki pogojuje javno veljavnost in potrjuje, da so zagotovljeni minimalni standardi
v visokem šolstvu, na nacionalni ravni posamezne države) sklad preverja pri Enic-Naric
centru (MIZŠ), in sicer za vsakega posameznega prijavljenega kandidata (za vsako
institucijo oziroma izobraževalni program) posebej. Podeljena akreditacija namreč ni nekaj
trajnega, temveč lahko (kadarkoli) preneha, zato takega preverjanja ni mogoče zaobiti. Prav
tako to ni smiselno, saj ima lahko to zelo škodljive posledice za samega kandidata. V kolikor
bi kandidatu, ki je vpisan na neakreditirano institucijo oziroma program, sklad podelil
štipendijo, bi to pomenilo, da izobrazbe, pridobljene v tujini, kandidat ne bi mogel
uveljavljati v Sloveniji, saj njegova izobrazba ne bi bila javno veljavna. Prav tako te
izobrazbe kandidat ne bi mogel uveljavljati v tujini, saj so glede temeljnih principov in
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pogojev za priznavanje izobraževanja postopki v tujini povsem primerljivi s postopki v
Sloveniji.
Kandidat se mora prijavljati za štipendijo za izobraževalni program na ravni izobraževanja,
ki je višja od ravni, ki jo je že dosegel. Iz namena javnega razpisa je jasno določeno, da se
štipendije dodeljujejo za doseganje višje ravni izobrazbe štipendistov, saj se na tak način
pomaga dosegati boljšo zaposljivost štipendistov, ki tako pripomorejo k tehnološkemu in
gospodarskemu razvoju Slovenije. Štipendiranje že dosežene ravni izobrazbe bi bilo v tem
primeru nesmiselno, saj takšno štipendiranje ne bi imelo dodane vrednosti (z vidika namena
in ciljev takšnega štipendiranja). Ta pogoj se preverja iz priložene dokumentacije
zaključnega spričevala zadnje ravni oziroma stopnje izobraževanja, ki jo je vlagatelj v celoti
zaključil do roka za prijavo. Prav tako mora kandidat izpolnjevati pogoj, da še ni bil vpisan
v isti letnik na isti ali višji stopnji izobraževanja glede na določbo 9. alineje prvega odstavka
50. člena ZŠtip-121. Če izobraževalna institucija nima letnikov, se kot letnik smiselno šteje
zaporedno leto študija. Pri preverjanju izpolnjevanja tega pogoja šteje, da so posamezni
letniki univerzitetnega študijskega programa prve stopnje primerljivi z istimi letniki
enovitega magistrskega študijskega programa druge stopnje. Sredstva se namreč ne
zagotavljajo za ponavljanje letnikov, temveč le za obdobje uradnega trajanja programa in
rednega napredovanja študenta. Tako se spodbuja in nagrajuje marljivo in vestno delo
študentov, ki redno napredujejo v višji letnik, hkrati pa lahko tako študentje hitreje zaključijo
študij in se zaposlijo v RS. Vrsta vpisa (prvi vpis v letnik, ponovni vpis v letnik) je ponavadi
razvidna iz potrdila o vpisu. Vlagatelj, ki je npr. v Sloveniji vpisal magistrski študij, uspešno
opravil prvi letnik in se nato vpisal v drugi letnik, pa vendar ga ni dokončal in ni pridobil
stopnje izobrazbe 2. stopnje, kljub temu da je njegova zadnja pridobljena izobrazba diploma
prve stopnje, ne bo pridobil štipendije za študij v tujini 2. stopnje, saj je bil že vpisan v prvi
in drugi letnik druge stopnje.
Kandidat se lahko v prihajajočem študijskem letu, za katerega štipendiranje se prijavlja,
vpisuje prvi letnik študijskega programa, lahko pa je že na študiju v tujini in se vpisuje v
višji letnik izobraževanja, ki ga opravlja. V 220. JR se recimo pravica do štipendije dodeljuje
od letnika, ki se začne v koledarskem letu 2017, dalje, do zaključka posameznega
študijskega programa. Vlagatelj se mora vpisati in s študijem v tujini s tem letnikom tudi
pričeti v koledarskem letu 2017. Sklad ob preverjanju iz namena dodelitve štipendije po tem
razpisu predvideva, da se študijsko leto vlagatelja začne z začetkom študija vlagatelja, ki
ga potrdi izobraževalna ustanova vlagatelja. Štipendiranje lahko traja največ toliko
študijskih let, kolikor jih je minimalno predpisanih s programom, za katerega štipendiranje
se vlagatelj prijavlja, oziroma ustrezno manj, če se štipendija dodeli za višji letnik študija.
Štipendija za eno študijsko leto je dvanajstmesečna štipendija. Štipendijo je možno pridobiti
za isto stopnjo študija, na katerega je bil kandidat v preteklosti že vpisan le v primeru, da
kandidat tega študija ni zaključil, in le za tisti letnik, v katerega še ni bil vpisan. Za nižjo
stopnjo študija štipendije ni možno pridobiti. Torej nekdo, ki se vpisuje recimo v drugi letnik
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9. alineja prvega odstavka 50. člena ZŠtip-1 pravi, da je lahko posebni pogoj tudi omejitev ali zahteva glede
predhodnega, trenutnega oziroma drugega izobraževanja.
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magisterija in magistrski program traja dve leti, lahko pridobi štipendijo za drugi letnik (torej
eno leto). Pri določanju časa štipendiranja se vedno upošteva toliko študijskih let, kolikor
jih minimalno izobraževalna ustanova določa, da jih vlagatelj potrebuje, da uspešno zaključi
izobraževanje.
Javni razpis poleg tega zahteva, da gre v okviru študija za polno študijsko obremenitev
glede na število ur študijskih obveznosti (to je full time) in ne le delno (part time), saj lahko
sicer tak študij traja precej dlje, s tem pa so povezani tudi (višji) stroški študija.
Vlagatelj za stopnjo ali program, za katerega se prijavlja za štipendiranje, še ni dobil z
dokončno odločbo dodeljene štipendije iz programov Ad futura. V kolikor je že nastopila
dokončnost odločbe, s katero se je istemu vlagatelju zavrnil zahtevek za isti študijski
program ali stopnjo, se o isti stvari ne da odločati dvakrat. Dokončnost nastopi, ko se
odločba ne more več izpodbijati s pritožbo (ZUP, 224. člen), kar pomeni, da pritožba ni bila
dovoljena, ni bila uporabljena ali pa je izčrpana. Po dokončnosti lahko začne stranka izvajati
svojo pravico, če zakon ne določa drugače, oziroma se lahko začne izvršba, če stranka ni
izpolnila svojih obveznosti (Jerovšek, Kovač, 2016, str. 220). V začetni fazi sklad najprej
preizkusi zahtevek stranke in če se o isti upravni zadevi že vodi upravni ali sodni postopek
ali je pa bilo o njej že pravnomočno odločeno, jo sklad s sklepom zavrže. Enako ravna tudi,
če je bila izdana zavrnilna odločba in se dejansko stanje ali pravna podlaga, na katero se
opira zahtevek stranke, ni spremenilo (ZUP, 129. člen). Izvršljivost načeloma nastopi skupaj
z dokončnostjo, pravnomočnost pa je dosežena, ko se doseže pravno varnost, ta pa velja,
ko pravnomočnega razmerja ni več možno spreminjati. Pravnomočnost prepoveduje
poseganje v pridobljene pravice ali naložene obveznosti – prepoveduje ponovno odločanje
o odločeni zadevi (latinsko ne bis in idem) (Jerovšek, Kovač, 2016, str. 221). Podlaga za
pravnomočnost je tudi v Ustavi RS, ki v 158. členu določa, da pravnih razmerij, urejenih s
pravnomočno odločbo, ni mogoče razveljaviti, spremeniti ali odpraviti (razen z izrednimi
pravnimi sredstvi).
Vlagatelj ne sme na študij v tujino, za katerega se prijavlja za štipendiranje preko
programov akademskih izmenjav, saj so štipendije Ad futura namenjene pridobitvi stopnje
študija v tujini, prav tako pa je za mehanizme študijskih izmenjav poskrbljeno z drugimi
vrstami štipendij. Študij ne sme potekati v obliki študija na daljavo oziroma v obliki e-študija,
vlagatelj pa mora v času študija prebivati v tuji državi, v kateri se izvaja izobraževanje.
Štipendija se namreč podeljuje za življenske stroške, kamor se štejejo stroški nastanitve,
prehrane oziroma drugi z izobraževanjem povezani stroški (npr. potni stroški). Štipendija
mora biti namensko porabljena, saj gre za javno podeljena sredstva. Za smotrno porabo
zneska za življenjske stroške pa mora vlagatelj dejansko živeti v tuji državi, za katero
pridobiva sredstva. Pri študiju na daljavo oziroma pri e-študiju je bivališče študenta
neodvisno od lokacije izobraževalne institucije, zato sta ti dve vrsti študija izključeni. V
okviru študija se študent sicer lahko udeleži študijske izmenjave v katero drugo tujo državo
(iz naslova opravljanja študijskih obveznosti ali študijske prakse), vendar morajo biti te
študijske obveznosti ali praksa obvezni del študijskega programa oziroma se morajo v
izobraževalnem programu ovrednotiti in se priznati kot del študija. Vsaka institucija oziroma
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študijski program ima drugače zastavljene možnosti izmenjav in praks, zato je dobro, da
vlagatelji, ki prejemejo štipendijo, pred takšnim odhodom v tujino preverijo pri organu, da
ne s tem kršijo štipendijskega razmerja. Vprašljive so lahko predvsem prakse, ki nosijo
elemente delovnega razmerja (štipendisti celoten čas štipendiranja ne smejo biti zaposleni).
Ad futura štipendija se izključuje z Zoisovo ali državno štipendijo, zato mora vlagatelj
izpolnjevati pogoj, da od začetka študijskega leta študija, za katerega štipendiranje se
prijavlja, ne bo upravičen do ene ali/ in druge štipendije. Organ preverja, ali je vlagatelj
upravičen do drugih štipendij pri pristojnih organih glede na 139. člen ZUP.
V prijavnici vlagatelj podpiše, da izjavlja, da od začetka študijskega leta študija, za katerega
štipendiranje se prijavlja, ne bo v delovnem razmerju in ne bo opravljal samostojne
registrirane dejavnosti v Republiki Sloveniji ali v tujini ter da od začetka študijskega leta
študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo vpisan v evidenco brezposelnih oseb
pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje oziroma pristojnem organu v tujini. Prav
tako vlagatelj izjavlja, da od začetka študijskega leta študija, za katerega štipendiranje se
prijavlja, ne bo poslovodna oseba gospodarskih družb ali direktor zasebnega zavoda.
Navedenih pogojev sklad posebej ne preverja, saj vlagatelj s podpisom jamči, da govori
resnico. Podiplomski študenti, ki imajo status mladega raziskovalca, so s tem statusom
dejansko v delovnem razmerju in dokler jim ta status velja, štipendije ne morejo pridobiti.
V tujini recimo študentskega dela ne poznajo in velikokrat vlagatelje zanima, kaj se zgodi,
če se jim ponudi priložnost za podobno obliko dela tudi njim med študijem v tujini.
Največkrat se takšna raznorazna dela sklepajo preko pogodb in je odvisno od vsake
posamezne pogodbe in njenih določil. Štipendistom se svetuje, da pred podpisom pogodbe
pošljejo osnutek takšne pogodbe organu, ki preveri, ali ta pogodba vsebuje elemente
delovnega razmerja, in na podlagi tega pove, ali bi s podpisom takšne pogodbe šlo za kršitev
štipensijskega razmerja ali ne.
Vlagatelj se lahko prijavi na skupen študijski program (npr. Joint Degree program). Gre za
program, ki ga skupaj izvaja več visokošolskih ustanov v več krajih oziroma državah.
Življenjski stroški se v primeru prejema štipendije dodelijo v sorazmernem delu trajanja
izobraževanja na posamezni lokaciji. Študijski program, ki ga visokošolska ustanova sprejme
in izvaja skupaj z eno ali več visokošolskimi ustanovami, ne sme imeti med sodelujočimi
ustanovami sedeža v Republiki Sloveniji, tudi vlagatelj ne sme biti sprejet ali vpisan na
katerikoli študijski program, pri katerem bi oziroma bo del obveznosti (npr. študijska praksa)
opravil v Republiki Sloveniji. Ker bi del študija potekal v RS, bi težko rekli, da gre v takem
primeru za financiranje študija (izključno) v tujini.
Eden izmed pomembnejših pogojev je seveda področje študija. Organ preveri tudi navedbe
kandidata in oceni, ali so cilji izbranega študija vlagatelja skladni z njegovim kariernim
načrtom. Pri tem pogoju nikakor ne gre za strogo ocenjevanje, pomembna je širša slika.
Preverja se, da je izbrano področje študija vlagatelju interesantno in da namerava v
prihodnosti pridobljeno znanje in izobrazbo iz študija v tujini dobro unovčiti na izbranem ali
sorodnem področju.
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Nekateri vlagatelji, ki se vpisujejo na doktorski študij, se srečujejo s statusom poskusnega
študenta. To največkrat pomeni, da bo vlagatelju podeljen status, ko opravi določene
obveznosti. Vlagatelj mora v tem primeru predložiti uradno potrdilo pristojne tuje
izobraževalne ustanove, da je sprejet ali vpisan s statusom poskusnega študenta in iz
potrdila morajo biti razvidne obveznosti, ki jih mora vlagatelj opraviti za prehod na doktorski
študij. Naveden mora biti tudi rok, v katerem mora te obveznosti opraviti, in da bo študent
po opravljenih teh obveznostih retroaktivno vpisan na doktorski študij za celoten čas
trajanja statusa poskusnega študenta.
V primeru prijave na dvostopenjski študij ima vlagatelj dve možnosti. Če je možen
samostojen zaključek ene stopnje z javno veljavno listino oziroma diplomo in nato
nadaljevanje na višji stopnji, se lahko vlagatelj prijavi za štipendijo samo za eno stopnjo,
pri čemer mora to stopnjo tudi uspešno zaključiti in pridobiti ustrezno javno veljavno listino
ali diplomo. Če pa je možen prehod iz ene na naslednjo, višjo stopnjo brez pridobitve javno
veljavne listine ali diplome po zaključku posamezne stopnje, se lahko vlagatelj prijavi za
štipendijo za celoten program na dveh stopnjah, pri čemer v vlogi navede obe stopnji študija
(npr. MPhil/ PhD). Vlagatelj (v primeru, da postane prejemnik štipendije) študija ne sme
zaključiti z nižjo stopnjo oziroma se mora, če bo pridobil diplomo tudi za nižjo stopnjo,
prijaviti samo za eno stopnjo. Del študija lahko poteka na dodiplomski (ali tej primerljivi)
stopnji samo, če gre za štipendirano področje pod točko A.
Prav gotovo je pomembna tudi povprečna ocena kandidata (preverja se ocene, ki jih priloži).
Kandidati pod točko A morajo imeti povprečno oceno vsaj 4,1, kandidati pod točko B pa
vsaj 8,00 (glede na 220. JR). Upoštevajo se vse številčne ocene, pridobljene čez vsa leta,
pridobljena do 31. 12. 2016 (ocene, pridobljene leta 2017 se ne štejejo). Pod točko A morajo
vlagatelji priložiti uradno in originalno potrdilo vseh pristojnih izobraževalnih ustanov o vseh
doseženih srednješolskih ocenah do vključno 31. 12. 2016, in sicer spričevala vseh do
vključno 31. 12. 2016 zaključenih letnikov srednje šole in maturitetnega ali podobnega
zaključnega izpita, če je ta izpit vlagatelj do vključno 31. 12. 2016 že opravil. Pod točko B
pa morajo vlagatelji priložiti vse ocene, pridobljene na vseh dodiplomskih študijih, na katere
je bil vlagatelj kadarkoli vpisan, vključno z oceno diplome (če jo vlagatelj ima) in zaključno
spričevalo zadnje ravni oziroma stopnje izobraževanja, ki jo je vlagatelj v celoti zaključil do
roka za prijavo. Potrdilo o doseženih ocenah mora biti izdano leta 2017 ali po zaključku vseh
obveznosti izobraževalnega programa, če je vlagatelj študij zaključil pred 1. 1. 2017. Če je
vlagatelj na dodiplomskem študiju do vključno 31. 12. 2016 dosegel številčno oceno manj
kot 4, mora o tem predložiti dokazilo pristojne visokošolske izobraževalne ustanove, izdano
leta 2017, in spričevala vseh do vključno 31. 12. 2016 zaključenih letnikov srednje šole in
maturitetnega ali drugega zaključnega izpita, če ga je opravljal. Če je potrdilo o doseženih
ocenah izdala tuja izobraževalna ustanova, mora vlagatelj predložiti tudi uradno potrdilo
pristojne ustanove o načinu ocenjevanja, na katerem navede vse možne ocene, vse
pozitivne ocene in razpon posamezne ocene, če ta ni linearen. Kandidatom, ki se vpisujejo
na doktorski študij, se ravno tako upoštevajo ocene in diploma s prve stopnje in ne druge
stopnje.
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Nekaterim vlagateljem se to ne zdi pošten vstopni pogoj. Navedeni pogoj dosežene
povprečne ocene na tem razpisu je bil vzpostavljen na podlagi preteklih izkušenj. Vlagatelji,
ki so štipendijo za študij v tujini v preteklosti pridobili kljub povprečni oceni nižji od sedaj
zastavljene, so imeli namreč pri študiju v tujini večkrat težave. Večkrat so ponavljali letnike,
študij so zaključili precej kasneje oziroma ga nekateri sploh niso zaključili. Mislim, da za
marsikaterega študenta odhod na študij v tujino prinaša vrsto izzivov: selitev, kulturni šok
oziroma prilagoditev na življenje v novem okolju, domotožje in podobno. Poleg tega se
mora študent hitro prilagoditi tudi zahtevam novega izobraževalnega sistema in študiju v
tujem jeziku. Vse te okoliščine so lahko za štipendista zelo stresne, še posebej, če mora
poleg tega nadoknaditi tudi primanjkljaj znanja na enem ali več področjih, kar lahko
pomembno vpliva na uspešnost pri napredovanju in zaključku študija. Navedeni pogoj je bil
tako vzpostavljen z razlogom zasledovanja ciljev ter namena javnega razpisa (da čimveč
vlagateljev, ki prejme štipendijo, tudi čimprej uspešno zaključi študij ter se zaposli in
prispeva k razvoju Slovenije). Prav tako je dosežena povprečna ocena velikokrat pogoj tudi
za pridobitev drugih vrst štipendij, ki se podeljujejo na podlagi uspešnosti in dosežkov
kandidata (npr. Zoisove štipendije, štipendije Ministrstva za kulturo za študij v tujini in
podobne). Slednje velja tudi za institucije, ki podeljujejo štipendije v tujini. Kriterij
povprečne ocene uporabljajo tudi nekatere izobraževalne institucije v Sloveniji in v tujini pri
izboru za sprejem kandidatov na študij. Torej je takšen kriterij pogosta in utečena praksa,
zato se mi to ne zdi sporen vstopni kriterij.
Postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev kandidatov je lahko dolgotrajen, predvsem
preverjanje javne veljavnosti oziroma akreditiranosti programov in izobraževalnih institucij
v tujini na Enic-Naric centru, saj gre v nekaterih primerih za zelo kompleksen postopek (npr.
transnacionalno izobraževanje). Opisala sem že predloge, kako lahko vlagatelji pripomorejo,
da bi se postopek v določenem delu skrajšal. Razpisni pogoji morajo biti kumulativno
izpolnjeni za uvrstitev vlagatelja v nadaljnji postopek za izbor.
Če vlagatelj glede na javni razpis pridobi štipendijo, mora celoten čas študija izpolnjevati
vse pogoje javnega razpisa, po katerem mu je bila dodeljena štipendija. Prav tako je
vlagatelj v času od oddaje vloge do izdaje odločbe dolžan javljati organu vsako spremembo,
ki bi lahko vplivala na izid odločitve o dodelitvi štipendije (kot recimo sprememba višine
šolnine, dodelitev drugih sredstev, odstop od vloge in podobno) v roku 8 dni (od dneva, ko
izve za spremembo).
Vlagatelji, ki kumulativno ne izpolnjujejo pogojev, v tej fazi postopka prejmejo zavrnjene
odločbe. Vsi ostali vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje, se uvrstijo v naslednjo fazo postopka,
ki ji rečemo rangiranje.
Velikokrat se vlagatelji pritožujejo nad vstopnimi pogoji, da so preveč strogo zastavljeni
oziroma da z njimi prihaja do določene diskriminacije (recimo za kandidate, ki si želijo na
študij v tujino, pa ne dosegajo zahtevane povprečne ocene). Postopek izvedbe javnega
razpisa za dodelitev štipendije je poseben postopek, v katerem je prav zagotovo ključnega
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pomena, da je vsem vlagateljem zagotovljena pravica, da pod enakimi pogoji sodelujejo na
javnem razpisu in da so vsi vlagatelji enako obravnavani. Pogoji so vzpostavljeni za vse
vlagatelje pod točko A in točko B. Te pogoje morajo izpolnjevati vsi vlagatelji, ki jim bo
dodeljena štipendija, zato menim, da pri pogojih ne gre za diskriminacijo, temveč za
upoštevanje enake obravnave vlagateljev. Pogoji so določeni skladno z zakonodajo in tudi
smiselno zastavljeni glede na pretekle izkušnje.

4.3.3.2

Rangiranje

Pri dodeljevanju te štipendije gre za poseben ugotovitveni postopek, ki se vodi praviloma
po 145. in 146. členu ZUP, saj gre za kompleksen postopek, kjer je rok za odločitev v zadevi
dva meseca. Pred izdajo odločbe je treba namreč ugotoviti vsa dejstva in okoliščine, ki so
za odločitev pomembne (Jerovšek, Kovač, 2016, 170–171). V tej fazi se ocenjujejo vloge
vlagateljev glede na merila, ki so določena (vezano na 51. člen ZŠtip-1) v javnem razpisu.
Ta del postopka je potreben samo, če kandidati, katerih vloge, ki so pravočasne, popolne
in izpolnjujejo razpisne pogoje, zaprošajo skupno za višji znesek, kot so glede na javni
razpis razpoložljiva sredstva. Če so zaprošena sredstva kandidatov pod posamezno točko
javnega razpisa, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, nižja od od razpisanih, se vloge ne
ocenjujejo, sredstva pa prejmejo vsi vlagatelji, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Faza
rangiranja se izpusti, vlagateljem pa se izdajo odločbe.
Merila so se skozi leta nekoliko spreminjala oziroma se prilagajala razmeram. Določajo se
namreč glede na rezultate, dosežene na predhodnih razpisih, pri čemer je glavni namen, da
se štipendija Ad futura dodeli najbolj uspešnim in vsestransko angažiranim kandidatom.
Vlagatelji, štipendisti oziroma drugi študenti so že večkrat predlagali opustitev nekaterih
navedenih meril posameznega razpisa oziroma vpeljavo novih, po njihovem mnenju boljših
meril. Pri merilih je treba upoštevati, da gre v primeru štipendij za študij v tujini za
podeljevanje javnih sredstev, kar pomeni, da morajo biti merila objektivna in merljiva.
Vključitev vsakega dodatnega merila s seboj prinese določene posledice, ki se odražajo v
še bolj zapletenem in daljšem postopku pregledovanja vlog, preverjanja njihove popolnosti
in ocenjevanja. To seveda ne pomeni, da ni možno uvajati sprememb, vendar je treba
zagotoviti, da je prej omenjenim kriterijem še vedno zadoščeno. Spremembe je treba uvajati
postopoma, na podlagi tehtnega premisleka o posledicah in predvsem na podlagi rezultatov,
doseženih na predhodnih razpisih.
V javnem razpisu so določena merila in najvišje skupno možno število točk. Za vsako merilo
posebej je opisano, kaj in kako se upošteva oziroma na kakšen način lahko kandidati
pridobijo določeno število točk.
Prvo merilo je uspeh, kjer lahko glede na 220. JR kandidat dobi največ 20 točk. Računa se
povprečna ocena na podlagi zahtevanih predloženih dokazil – vse ocene se upoštevajo
enakovredno. V 220. JR je navedeno: »Če je vlagatelj pod točko B na dodipomskem študiju
do vključno 31. 12. 2016 dosegel manj kot 4 ocene, se za izračun povprečne ocene
upoštevajo samo ocene srednje šole, pri čemer se te ocene najprej pretvorijo v slovenski
visokošolski sistem ocenjevanja. Povprečna ocena se izračuna na 4 decimalna mesta. Pri
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pretvorbi se ocene iz tujih izobraževalnih institucij ali srednješolske ocene pretvarjajo v
slovenski visokošolski sistem ocenjevanja smiselno glede na pomen in razpon posameznih
tujih in slovenskih ocen. Zato lahko sklad v ta namen pretvori ocene v štiristopenjsko
lestvico, kjer uporabi povprečje posameznih ocen slovenskega visokošolskega sistema (npr.
6, 7, 8,5 in 10) ali tristopenjsko lestvico, kjer smiselno uporabi samo nekatere ocene
slovenskega visokošolskega sistema (npr. 6, 8, 10). Predvidene ocene (t. i. predicted
grades) in druge nezaključene ocene ali ocene, ki niso bile dosežene v okviru formalnega
izobraževanja, se pri izračunu povprečne ocene ne upoštevajo. Ocene iz študentskih
izmenjav se upoštevajo. Pri ocenah, doseženih na izobraževalnih ustanovah v tujini, se
vsaka ocena na podlagi ocenjevalne lestvice ustanove, ki je ocene podelila, najprej pretvori
v slovenski sistem ocenjevanja. Pri izračunu se ne pretvarjajo ocene, ki jih je izobraževalna
institucija že sama pretvorila (npr. v ECTS), ampak dejanske ocene na izobraževalni
instituciji. Na podlagi tako pretvorjenih ocen se izračuna povprečje, ki je podlaga za
točkovanje.« Lestvica, po kateri je določeno, koliko točk prejme vlagatelj glede na podlagi
povprečne ocene, je razvidna v naslednji tabeli.
Tabela 1: Točkovanje glede na povprečno oceno

Uspeh vlagateljev pod točko A
od vključno 4,1 do 4,3
od vključno 4,3 do 4,5
od vključno 4,5 do 4,8
od vključno 4,8 do vključno 5,0
Uspeh vlagateljev pod točko B
od vključno 8,0 do 8,5
od vključno 8,5 do 9,0
od vključno 9,0 do 9,3
od vključno 9,3 do 9,6
od vključno 9,6 do vključno 10,0

Točke
0
5
12
20
Točke
0
5
9
14
20

Vir: 220. JR (2017)

Glede na vse navedeno je razvidno, da tudi sam postopek izračuna povprečne ocene lahko
traja precej časa. Natančno je treba preveriti sezname priloženih ocen za vsakega kandidata
posebej, določiti, katere ocene se upoštevajo, in izračunati pravilno povprečje na štiri
decimalke (v izogib kandidatom z isto povprečno oceno, če bi se zaokroževalo na samo dve
decimalki). Kljub temu se je v preteklosti že zgodilo, da sta imela dva kandidata isto
povprečno oceno pri izračunu povprečne ocene na štiri decimalke. V primerih, kjer gre za
tuje ocenjevalne lestvice oziroma pri pretvorbi v slovenski visokošolski sistem ocenjevanja,
je prisotno dodatno delo, saj je treba pozorno in pravilno določiti primerjalno oceno, ki se
potem pretvori v točke. Lestvica mora biti uradna in izdana s strani izobraževalne institucije,
kjer so bile ocene pridobljene, ter taka, da jo je sploh možno pretvoriti v slovenski
visokošolski sistem ocenjevanja (npr. ocena A dosega znanje 95–100 %, ocena B razpon
znanja med 85 in 95 % …).
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Dolgo je bil uspeh eden izmed ključnih meril za pridobitev štipendije. Zaradi pritoževanja,
da ta kriterij ni enakovreden do vlagateljev (ker je za isto, številčno enako povprečno oceno
potrebna različna količina truda na različnih institucijah), se od leta 2013 dalje v večji meri
uporabljajo tudi druga merila. Z dodatnimi merili lahko vlagatelji dokažejo, da so res
perspektivni, vsestranski in odlični študentje, ki se znajdejo v različnih situacijah in da se
pri njihovem iskanju zaposlitve v RS po končanem študiju ne pričakuje večjih težav.
Točke je možno pridobiti tudi za stopnjo študija, in sicer lahko kandidati, ki se vpišejo na
podiplomski magistrski študij, iz tega naslova dobijo 10 točk. Razlogov, da se spodbuja
magistrski študij, je več. Dodiplomskih študentov je številčno več, magistrskih pa načeloma
nekoliko manj, ker se vsi ne odločijo za nadaljevanje študija, prav tako je načeloma
magistrski študij krajši (največkrat eno ali dvoletni). Torej se lahko za magistrske študente
podeli več štipendij. Z drugo stopnjo pridobijo študenti dodatna znanja in veščine ter stopnjo
izobrazbe, s čimer so študenti bolj zaposljivi. Na drugi strani imamo doktorske študente, ki
so že bolj specializirani za svoje področje in s stopnjo študija že morda nekoliko manj
zaposljivi (preveč izobraženi). Prav tako so doktorski študenti ponavadi starejši, lahko so že
zaposleni oziroma s svojimi viri financiranja (npr. mladi raziskovalci).
10 točk je možno pridobiti tudi s sofinanciranjem študija glede na delež sofinanciranja; 5
točk za sofinanciranje v deležu 25–50 %, 10 točk pa za sofinanciranje nad 50 %. Točke
gredo vlagateljem, ki za študijsko leto razpisa, glede na 220. JR, torej za leto 2017/2018
dobijo dodeljena druga sredstva iz tujine. Upoštevajo se izključno tista druga sredstva, ki
jih vlagateljem dodeljujejo pravne osebe s sedežem v tujini, ki so javne, izobraževalne,
štipendijske, dobrodelne, neprofitne, interesne oziroma druge ustanove (njihova glavna
oziroma prevladujoča dejavnost ni tržna dejavnost z namenom ustvarjanja dobička).
Upošteva se prvo leto štipendiranja tako, da se vrednost drugih sredstev (ne glede na
namen dodeljenih sredstev) deli s seštevkom višine šolnine in življenjskih stroškov. Točke
se seveda ne dodeljujejo kandidatom, ki najamejo kredit, saj lahko ga načeloma pridobi
vsak kandidat (poleg tega ga mora načeloma vrniti) in bi lahko tako vsak kandidat pridobil
10 točk, tako merilo pa bi bilo brez učinka. S tem merilom se nagradi kandidate, ki so v
tujini pridobili drugi vir sofinanciranja študija, saj ravno to kaže, kako izjemni so ti kandidati,
saj so se izkazali v mednarodni konkurenci in pridobili drug vir financiranja študija.
Štipendije Ad futura so sicer namenjene najbolj uspešnim in perspektivnim kandidatom ne
glede na njihov socialni status. Poleg tega je zelo pomembno dejstvo, da organ v tem
primeru (ko daje prednost kandidatom z drugimi sredstvi iz tujine) lahko podeli skupno več
štipendij. Sredstva, ki jih je določen kandidat pridobil v tujini, se namreč odštevajo od
štipendije javnega sklada. Včasih so štipendistom ponujene razne nagrade (plačila) pri
opravljanju njihovih obveznosti (npr. plačilo podjetja pri izdelavi magistrske naloge, ki se
nanaša na podjetje), kar se pa ne šteje kot sofinanciranje. Točke za sofinanciranje ali za
stopnjo študija načeloma niso odločilni kriterij, zaradi katerega bi vlagatelji prejeli pozitivno
oziroma negativno odločbo.
Nadalje lahko vlagatelj pridobi 30 točk z uveljavljanjem dosežkov, kamor štejemo objave in
tekmovanja. Glede dosežkov veljajo neka pravila, in sicer mora vlagatelj dosežke obvezno
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navesti na poseben obrazec (Dosežki in karierni načrt), oddati k dokumentaciji dokazila
(izpis bibliografskih enot iz vzajemne baze podatkov COBISS za objave, fotokopije priznanj
ali dokazil o uvrstitvi na tekmovanju, dokazilo za najvišja mesta na državnih in mednarodnih
tekmovanjih; naziv tekmovanja, nivo, kraj in datum tekmovanja, število udeležencev v
primeru skupine in ostali relevantni podatki, ki se zahtevajo za opredelitev vrste
tekmovanja) in upoštevati rok oddaje vloge. Kasneje priloženih dokazil, ki na obrazcu niso
navedena, ni možno več upoštevati. Če vlagatelj uveljavlja več dosežkov (in ti presegajo
največje število možnih točk pod posamezno točko), se dosežki točkujejo samo do
največjega števila točk; ostalih dosežkov se ne preverja.
Objave se upoštevajo iz let 2014, 2015 in 2016, in to samo tiste, ki so vpisane v sistem
COBISS najkasneje do roka za prijavo in so ustrezno označene v skladu s Tipologijo
dokumentov in del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS (javno dostopna na spletni
strani Cobissa).
Upoštevajo se znanstvena in umetniška dela glede na vnaprej določeno tipologijo v razpisu,
različno število točk pa prinese tudi kriterij, ali gre za samostojno objavo ali za soavtorstvo
(sem se šteje dosežek v paru ali v skupini 3 oseb ali več, število soavtorjev ni omejeno).
Samo vlagatelji pod točko A lahko pridobijo točke tudi za samostojno strokovno objavo
(strokovne objave v soavtorstvu se ne točkujejo), če je ta vsebinsko povezana z vsebino
študija, za katerega se prijavlja za štipendijo. Možnost uveljavljanja samih znanstvenih
objav je namenjena predvsem študentom višjih letnikov oziroma podiplomskim študentom,
saj nihče ne pričakuje znanstvenih objav dijakov ali študentov na dodiplomskem študiju. Da
gre za zahtevnejše dosežke, kaže tudi precej višje število točk, ki ga je deležen kandidat za
tovrstne dosežke v primerjavi z drugimi dosežki. Podiplomski študenti lahko vsi uveljavljajo
znanstvene objave, ne glede na to, ali delujejo v akademski sferi ali ne. Tako lahko
uveljavljajo znanstvene objave angažirani posamezniki, ki vnaprej načrtujejo prijavo na ta
razpis in v ta namen v sodelovanju z mentorji v času študija objavljajo znanstvene
prispevke. Sam postopek vpisa v COBISS pa je tudi za objave v tujini dokaj preprost,
postopek pa je enak ne glede na to, ali se kandidat izobražuje v tujini ali v Sloveniji. Študenti
v Sloveniji, ki želijo uveljavljati objavo v tujini, morajo namreč poskrbeti za vnos le-te v
COBISS. Enotna kategorizacija, ki jo zagotavlja COBISS, pa omogoča preverjanje
ustreznosti in kategorizacijo tovrstnih objav in s tem enakovredno obravnavo kandidatov,
saj so osebe, pooblaščene za vnos v COBISS, ustrezno usposobljene za preverjanje in
kategorizacijo objav in drugih del.
Tudi vlagatelji, ki so udeleževali tekmovanj in bili pri tem uspešni, lahko prejmejo točke. Pri
ocenjevanju tekmovanj se upošteva vrsta tekmovanja (državno ali mednarodno
tekmovanje), doseženo mesto in ali je do uvrstitve prišlo individualno ali v skupini. Pri
mednarodnem tekmovanju šteje že udeležba. Razlika med 1. mestom in zlatim priznanjem
je, da se 1. mesto praviloma podeli samo enemu tekmovalcu, medtem ko lahko zlato
priznanje na istem tekmovanju pridobi večje število tekmovalcev (primerljivo velja za 2.
mesto in srebrno priznanje). Izjema so tekmovanja na področju športa (upoštevajo se le
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uvrstitve od 1. do 3. mesta na mednarodnem tekmovanju, pri čemer mora imeti vlagatelj v
času teh uvrstitev status kategoriziranega športnika pri Olimpijskem komiteju Slovenije). Če
vlagatelj uveljavlja dosežek na mednarodnem tekmovanju, ne more hkrati uveljavljati
udeležbe na tem tekmovanju.
Tekmovanja se ločijo na dve vrsti. Tekmovanja iz raziskovanja oziroma razvojne dejavnosti
so tista, kjer tekmovalec ali tekmovalna skupina s svojim delom generira novo znanje v
disciplini tega tekmovanja, pri čemer je lahko problem podan predhodno ali na samem
tekmovanju. Tekmovanja iz znanja, umetnosti in tekmovanja s področja poklicnega in
strokovnega izobraževanja pa so tista, kjer tekmovalec ali tekmovalna skupina obstoječe
znanje aplicira na problem s posameznega področja, pri čemer praviloma problem prejme
na samem tekmovanju, ob tem pa ne generira novega znanja v disciplini tega tekmovanja.
Obstajajo tudi posebna pravila, kdaj se tekmovanje šteje za državno (da ima organizator
javno objavljen akt o organizaciji ali izvedbi tekmovanja, da so tekmovanja te vrste
organizirana v dveh ali več stopnjah, in sicer na ravni izobraževalne ustanove, občinsko ali
regionalno, in da je uvrstitev tekmovalcev na državno tekmovanje možno le na podlagi
rezultata na predhodni stopnji tekmovanja). Ne glede na te navedbe se kot državno
tekmovanje štejejo tudi nekatera specifična področja (recimo tekmovanje mladih
glasbenikov Republike Slovenije (TEMSIG) in tekmovanje mladih baletnih plesalcev
Republike Slovenije (BALTEK)). Kot priznanji na državnem tekmovanju štejeta zlato
priznanje (ali prva nagrada) in srebrno priznanje (ali druga nagrada). Da se mednarodno
tekmovanje šteje za mednarodno, mora izpolnjevati pogoje: da so pravila tekmovanja javno
objavljena in zagotavljajo enake možnosti sodelovanja na mednarodni ravni, da je na
tekmovanju udeleženih vsaj 5 držav in da je bilo tekmovanje pred objavo javnega razpisa
za posamezno šolsko oziroma študijsko leto organizirano najmanj trikrat, pri čemer štejejo
dosežki iz tretjega ali kasnejšega tekmovanja. Vsak dosežek se lahko točkuje le enkrat. Za
isti dosežek se ne da dobiti točk hkrati za uvrstitev in priznanje (ali nagrado ali udeležbo na
istem tekmovanju). Kot priznanje na mednarodnem tekmovanju šteje priznanje, primerljivo
zlatemu ali srebrnemu priznanju kot na državni ravni.
V Sloveniji (in tudi v tujini) tekmovanj na državni ravni za študente običajno ni, tovrstna
tekmovanja so namreč namenjena predvsem osnovnošolcem in dijakom. Študenti pa
pogosteje uveljavljajo dosežke na mednarodnih tekmovanjih (odvisno od področja), ki pa
se jih praviloma lahko udeležijo študenti, ki se izobražujejo v katerikoli državi. V tem primeru
je ZŠtip-1 prinesel nekaj sprememb, saj je razširil nabor tekmovanj, ki jih je možno
upoštevati (npr. prej obvezna uvrstitev na mednarodno tekmovanje preko državnega
tekmovanja, sedaj tudi na druge načine).
Na istem obrazcu, kamor se vpisujejo dosežki, je treba vnesti tudi karierni načrt, ki skupno
prinaša največ točk. Tu se opredelujejo funkcije in vodilne vloge iz let 2014, 2015 in 2016
v različnih organizacijah. Vlagatelj lahko uveljavlja več funkcij in vodilnih vlog ali delovnih
izkušenj, vendar če presegajo največje število možnih točk pod posamezno točko, se
točkujejo le do največjega števila točk in se ostalih izkušenj niti ne preverja. Točkujejo se
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funkcije, vodilne ali nosilne vloge, in posebne zadolžitve, kot so organizator, vodja in
podobne glede na stopnjo zahtevnosti in odgovornosti (največ točk za obsežne, zahtevne
in zelo odgovorne naloge in najmanj za manj obsežne in manj zahtevne z nižjo stopnjo
odgovornosti). Vlagatelj lahko uveljavlja največ eno funkcijo ali vodilno vlogo pri istem
delodajalcu ali organizaciji. Funkcij in vodilnih vlog, ki jih uveljavlja, vlagatelj ne more hkrati
uveljavljati kot delovne izkušnje. Zaradi večje transparentnosti je na voljo še obrazec
Funkcije in vodilne vloge v različnih organizacijah, kjer lahko odgovorna oseba v organizaciji
opredeli vlagateljevo vlogo in jo opiše, kot je navedeno (opis zadolžitev in nalog, večje
aktivnosti, ki jih je vlagatelj izvedel, izzivi, s katerimi se je srečeval pri delu, in mnenje
odgovorne osebe, zakaj je to vodilna vloga) ter s podpisom jamči za napisane informacije.
Upoštevajo se tudi relevantne delovne izkušnje v skupnem trajanju najmanj šest mesecev,
ki so vsebinsko povezane s področjem izobraževanja, na katerega je bil vlagatelj vpisan, je
vpisan ali se vpisuje. Obdobje lahko traja tudi v prekinjenih intervalih (recimo trikrat poletno
delo, ki je trajalo vsakič dva meseca). Ne šteje le delovno razmerje, temveč tudi študentsko
delo, prostovoljstvo itd. Za delovne izkušnje nad 12 mesecev dobi vlagatelj več točk.
Vlagatelj lahko uveljavlja več delovnih izkušenj pri različnih delodajalcih ali organizacijah,
vendar ne v istem obdobju. Delovnih izkušenj, ki jih uveljavlja, vlagatelj ne more hkrati
uveljavljati kot funkcije ali vodilne vloge. Torej lahko pri istem delodajalcu uveljavlja eno ali
drugo. Vlagatelj mora predložiti točno trajanje posameznih delovnih izkušenj in vsebino ter
področje dela. Tovrstne izkušnje tako lahko načeloma pridobivajo vsi kandidati. Kandidati,
ki imajo manj tovrstnih izkušenj, pa lahko točke pridobivajo tudi po drugih merilih.
V skladu z zavedanjem vrednosti tega, da posamezniki svoj čas namenijo številnim
obštudijskim aktivnostim, ki dokazujejo posameznikovo predanost posameznim vsebinam,
prostovoljnemu delu oziroma drugim vrstam družbenih aktivnosti, so bila vzpostavljena vsa
ta merila. Z njimi se poskuša vzpostaviti objektivne, preverljive in merljive kriterije, s
katerimi lahko zajamemo večino relevantnih tovrstnih aktivnosti in nagrad (tako doma kot
v tujini).
Kandidati pod točko A (dodiplomski ali enoviti magistrski študij) lahko skupno pod merili
zberejo največ 70 točk, kandidati pod točko B (podiplomski študij) pa lahko zberejo največ
80 točk. Do razlike prihaja, ker pod točko A ni možno prejeti točk za vrsto študija, saj se
dodelujejo le za magistrski študij, ki spada pod točko B. Za točkovanje in pregled vseh teh
dokazil je odgovorna razpisna komisija, ki jo imenuje direktor sklada s sklepom, s katerim
se opredeli naloge in prostojnosti komisije (6. člen ZŠtip-1). Razpisna komisija se sestane,
skupaj pregleda vsa priložena dokazila in obrazce in se odloči, kako bo ocenila posameznega
vlagatelja. O ocenjevanju se napiše tudi zapisnik, ki ga morajo podpisati vsi člani razpisne
komisije in predstavlja javno listino – dokaz o poteku in vsebini dejanja postopka (ZUP, 80.
člen).
Po končanem ocenjevanju se izvede rangiranje. Gre za postopek, kjer se pripravi prednostni
seznam, na katerem so vloge vlagateljev razvrščene po vrstnem redu glede na prejeto
število točk, in sicer od vlagatelja z največ točkami do vlagatelja z najmanj točkami. Iz
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prednostnega seznama se na seznam upravičencev uvrstijo tisti kandidati, ki dosegajo
določeno število točk. Za štipendiranje se med vlagatelji pod posamezno točko javnega
razpisa, ki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa, izbere tiste vlagatelje, katerih vloge bodo
glede na merila javnega razpisa prejele višje število točk, do porabe sredstev. To se pokaže
tekom postopka glede na dejstvo, da se vsakemu vlagatelju dodeli določen znesek po
seznamu od vrha navzdol, za vsakega naslednjega je torej na voljo manj razpoložljivih
sredstev. Število točk, ki jih ima zadnji vlagatelj, ki prejme sredstva, postane število točk,
ki je potrebno za dodelitev štipendije za posamezni javni razpis. Zadnjemu vlagatelju na
prednostnem seznamu, ki bi bil še upravičen do sredstev po tem javnem razpisu, se v
primeru, da ta sredstva ne bi zadoščala za dodelitev celotne štipendije v višini, kot je
določena v javnem razpisu, sredstva dodelijo le do višine še razpoložljivih sredstev, pri
čemer se sredstva najprej dodelijo za štipendijo za življenjske stroške, preostanek sredstev
pa za štipendijo za šolnino.
Če pride do situacije, da ima več vlagateljev isto število točk, se za odločitev o upravičencih
uporabi razmejitvena merila po vrstnem redu, kot je določen v javnem razpisu. Vsako
naslednje merilo se upošteva le, če vlog ni mogoče razvrstiti po predhodnem merilu. V 220.
JR veljajo razmejitvena merila drugače za točko A kot za točko B. Pod točko A veljajo
razmejitvena merila po naslednjem vrstnem redu:
 vlagatelj je dosegel višje število točk po merilu Dosežki;
 vlagatelj izkazuje večji delež sofinanciranja, ki je bil osnova za točkovanje po merilu
Sofinanciranje študija;
 vlagatelj je dosegel višjo povprečno študijsko oceno, ki je bila osnova za točkovanje po
merilu Uspeh;
 vlagatelj se prijavlja za štipendijo za višji letnik izobraževanja;
 vlagatelj zaproša za nižja skupna sredstva štipendije za vsa leta štipendiranja.
Pod točko B pa veljajo naslednja razmejitvena merila:
 vlagatelj se vpisuje na magistrski študij po zaključenem dodiplomskem študiju;
 vlagatelj je dosegel višje število točk po merilu Karierni načrt;
 vlagatelj je dosegel večji delež sofinanciranja, ki je bil osnova za točkovanje po merilu
Sofinanciranje študija;
 vlagatelj je dosegel višjo povprečno študijsko oceno, ki je bila osnova za točkovanje po
merilu Uspeh.
Lahko se zgodi, da je vlagateljev malo in sredstev dovolj, da vsi vlagatelji (ki izpolnjujejo
pogoje in so oddali popolne vloge) dobijo štipendijo. V tem primeru rangiranje sploh ni
potrebno. Vlagatelji se morajo že ob oddaji vloge zavedati, da ni nujno, da bodo pridobili
štipendijo, in ne smejo svojega študija v tujini opirati samo na kriterij pridobitve te
štipendije. Vsako leto namreč različno število vlagateljev odda vlogo in vsakoletni PFN
določa, koliko sredstev bo namenjeno za posamezni razpis. Razmerje med številom vlog in
predvidenimi sredstvi torej na vsakoletni ravni zelo variira. Prav tako je vsaka generacija
različna in je nemogoče vnaprej predvideti, koliko bo uspešna. Vlagatelji v bistvu med seboj
tekmujejo, ker se njihovi dosežki in ostali kriteriji primerjajo in ocenjujejo glede na druge.
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Njihova umestitev v postopku rangiranja ne leži samo v rokah njihovih lastnih dosežkov,
temveč je odvisna tudi od tega, koliko so uspešni ostali sokandidati. Umestitev v postopku
rangiranja in dejstvo, ali bodo nad pragom ali pod pragom za dodelitev štipendije, zavisi
tudi od dejstva, za kolikšna sredstva se vlagatelji prijavljajo. Nekateri imajo namreč zneske
šolnin zelo visoke, drugi se za šolnino sploh ne prijavljajo. Nekateri se prijavljajo za eno leto
študija, drugi za več let študija. Če se vlagatelji z visoko oceno točk prijavljajo za nižja
sredstva ali za krajši čas študiranja, bo vlagateljev precej več, kot če bi se ti vlagatelji
prijavljali za visoke zneske oziroma za večletni študij, saj bi se tako (rezervirana) sredstva
hitreje porabila. Informacije, kje je bil prag za dodelitev štipendije v preteklih letih, torej
sploh ni relevanten, saj se vsako leto oblikuje nov prag glede na aktualne dejavnike.
Odločbe se ponavadi izdajajo šele v jesenskem času, ko večina študentov s študijem že
začne (štipendija se podeli potem za nazaj oziroma od začetka študijskega leta dalje).

4.3.4 ODLOČANJE
Postopku rangiranja sledi izdaja odločb vsem vlagateljem (207. člen ZUP). Bila so
ugotovljena vsa relevantna dejstva in stranke so imele možnost, da se o njih izjasnijo. V
postopku odločanja stranka ne sodeluje zaradi delovanja organa po načelu samostojnosti
(12. člen ZUP), pri čemer seveda ravna zakonito. Odločba je akt, ki določa odločitev o
posameznikovi pravici ali obveznosti in ima torej po vročitvi (ali javni naznanitvi) pravne
posledice (Jerovšek in drugi, 2004, str. 570–571).
Pozitivne odločbe, s katero vlagatelji pridobijo pravico do štipendije po tem javnem razpisu,
se vročajo z navadno vročitvijo. Šteje se, da je vročitev opravljena 21. dan od dneva
odpreme (dan odpreme se na odločbi označi) (6. člen ZŠtip-1). Navadno vročanje je izjema
od ZUP in jo največkrat določajo področni zakoni, ki določajo fikcijo vročitve z določenim
dnem (npr. 21. dan). Fikcija vročitve pomeni, da se določen dan šteje za dan vročitve
oziroma v primeru osebnega vročanja, če naslovnika ni na naslovu in v roku 15 dni ne
prevzame dokumenta, se vročitev šteje s pretekom tega roka (16. dan). Navadno vročanje
ima tudi negativno plat, saj lahko nastopi izvršljivost (pravni učinki) akta, čeprav morda
naslovnik ob upravičeni odsotnosti z nekega naslova dokumenta ni prejel. Dokument se
namreč vrže naslovniku v predalčnik ali pa se ga pošlje preko elektronske pošte (brez
potrdila s podpisom vročilnice).
Pri negativnih odločbah je nekoliko drugače, saj se vročajo osebno. Pomembno je, da sklad
ve, kdaj je prejemnik dobil negativno odločbo, saj začnejo z vročitvijo teči roki (v tem
primeru rok za pritožbo). Osebna vročitev pomeni »osebno v roke« naslovniku, organ pa
pridobi o vročitvi podpisano pisno ali elektronsko vročilnico. Vročitev je pogoj za nastanek
dokončnosti, je procesna predpostavka za nastop izvršljivosti oziroma je pogoj za rabo
pravnih sredstev (Jerovšek, Kovač, 2016, str. 134–135). Z roki označimo časovno obdobje,
v katerem je treba opraviti neko dejanje oziroma je pretek časovnega obdobja razlog za
nastanek pravne posledice. Roki po materialnem zakonu (ZŠtip-1) so neposredno povezani
s samim uveljavljanjem zahtevka po materialnem predpisu (pridobitev štipendije). V
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upravnem postopku pa so precej pomembni procesni roki, ki se nanašajo na opravilo
kakšnega dejanja (Breznik in Grafenauer, 2009, str. 381–384).
Da gre za dejanje, se šteje tudi v primeru neizdaje odločbe. Po 222. členu ZUP gre za molk
organa, saj se upošteva domneva negativne odločbe. Gre za pravno fikcijo, da je bil stranki
zahtevek s potekom roka za odločitev zavrnjen, s čimer stranka pridobi možnost vložitve
pritožbe na drugostopenjski organ (Jerovšek in drugi, 2004, str. 619).
Odločba se izdaja pisno, stranki jo je treba izročiti v izvirniku in obsega vse sestavine, ki jih
narekuje ZUP v 210.–218. členu. Navedbi organa, številki zadeve in datumu sledi uvod (ime
organa, način uvedbe postopka, navedba predpisa, osebno ime stranke ali pooblaščenca in
na kratko opredeljena zadeva, o kateri se gre). Nadalje imamo naziv »odločba«, za katerim
je naveden izrek, najpomembnejši del odločbe. V izreku je odločitev o predmetu postopka
in o vseh zahtevkih stranke ter odločitev o stroških postopka. Prav tako se v izreku določijo
pogoji ali naloge, povezani z odločitvijo organa o predmetu postopka. Organ tukaj
največkrat zahteva še originalno potrdilo o vpisu v izobraževalno institucijo pred podpisom
pogodbe, če je odločil na podlagi potrdila o sprejemu ali potrdila o pogojnem vpisu. Organ
odloči o pridobitvi štipendije za vsa leta štipendiranja. Na tak način se s kasnejšim podpisom
pogodbe o štipendiranju izplača štipendija za prvo leto štipendije, za ostala leta pa so
sredstva rezervirana in do njih pride štipendist s predložitvijo vsakoletnega potrdila o vpisu
v višji letnik.
Najdaljši del odločitve je obrazložitev, kjer se natačno in določno pojasni odločitev iz izreka
– obrazložitev zahtevka stranke, ugotovljeno dejansko stanje in razlogi, odločilni za presojo
posameznih dokazov. Natačno je pojasnjeno, kakšna so bila pravila, kako je potekal
postopek rangiranja, koliko točk je posameznik dosegel in kje se je postavila meja za
pridobitev štipendije. Obvezno morajo biti v obrazložitvi navedene pravne podlage, na
katere se opira odločba. V primeru negativne odločbe mora biti še dodatno dovolj jasno
pojasnjeno, zakaj je odločitev takšna, kot sledi iz izreka. Velikokrat vlagatelji priložijo
dokumentacijo, ki potem v postopku rangiranja ne prinese točk. V tem primeru mora biti
zelo dobro obrazloženo, zakaj je bilo odločeno, kot je bilo. Dobra razlaga omogoča, da
vlagatelj razume, zakaj ni prejel dovolj točk in ni prejemnik štipendije, tako je tudi manj
možnosti, da bo vlagatelj vložil pritožbo. Obrazložitvi sledi pouk o pravnem sredstvu, s
katerim se stranki sporoča, ali lahko in kako lahko vloži pritožbo zoper odločbo oziroma ali
ima na voljo katero drugo pravno sredstvo. Vlagateljem je tu na voljo pritožba v roku 15
dni od vročitve odločbe. Sledi še podpis direktorja in uradne osebe, ki je postopek vodila
(ali pa samo uradne osebe, če ima pooblastilo tudi za odločanje), in žig ter navodilo, komu
in kako vročiti dokument.
V primeru postopkovnih vprašanj se izdajajo sklepi (če vloga ni bila ustrezno in v roku
dopolnjena, če vlagatelj umakne vlogo ...).
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4.3.5 PRAVNA SREDSTVA
Če vlagatelj ni zadovoljen z izidom oziroma odločbo/sklepom, ki ga je prejel, ima možnost
uporabe pravnih sredstev. Poznamo šest pravnih sredstev, od česar je redno pravno
sredstvo samo eno, to je pritožba. Vlagatelj jo lahko vloži 15 dni po vročitvi odločbe. Če se
pritožba ne vloži, postane odločba 16. dan po vročitvi dokončna. Ostala pravna sredstva so
izredna.
S pritožbo se lahko prvostopenjska odločba odpravi ali izreče za nično. Uporablja se pred
dokončnostjo odločbe oziroma odlaga izvršitev odločbe do odločitve o pritožbi – do
dokončnosti. Pritožbo se lahko vloži zaradi nepopolne in nepravilne ugotovitve dejanskega
stanja, zaradi kršitve materialnega prava ali zaradi bistvenih kršitev pravil postopka
(Jerovšek, Kovač, 2016, str. 227–236).
Pritožba se vloži pri skladu pisno ali ustno na zapisnik. Načeloma se vlagatelji nad pozitivnimi
odločbami ne pritožujejo, se je pa tudi že zgodilo, da se je vlagatelj pritožil zaradi premalo
dodeljene štipendije. Pritožbeni razlogi negativnih odločb so največkrat netočkovanje
oziroma dodelitev premalo točk pri ocenjevanju vlog, nestrinjanje za področje študija
(predvsem kjer gre za interdisciplinarne programe) in zavržbe vlog (neupoštevanje rokov
ali neizpolnjevanje pogojev). Kar nekaj je tudi vlagateljev, ki se pritožujejo zaradi odločbe
v delu, da njihov študijski program ali izobraževalna ustanova ni akreditiran. Organ
pridobiva te podatke od Enic-Naric centra na MIZŠ, ki sodeluje z drugimi Enic-Naric centri
po svetu, ki so vpeti v to mrežo. Včasih se iz različnih razlogov na te podatke oziroma
informacije čaka (pre)dolgo, saj se teh podatkov ne dobi vedno pravočasno. Ker o prošnjah
organ ne more odločati, dokler nima vseh informacij o vseh kandidatih, celotnega postopka
odločanja tako ni možno nadaljevati zaradi nekaj kandidatov, za katere je težje pridobiti te
podatke. Vsaka država namreč ima svoj sistem in postopek akreditacije, sistemi pa so si
med seboj zelo različni. Zato pri nekaterih državah dolgo traja, preden se pridobi kredibilen
podatek o tem, ali je nek program/ustanova akreditirana ali ne. Francija recimo spada med
države, kjer je postopek pridobivanja teh informacij ponavadi daljši kot drugod. V kolikor
torej prejme vlagatelj negativno odločbo in meni, da gre za akreditiran program ter lahko
te informacije pridobi ter akreditiranost tudi izkaže, ima vlagatelj možnost, da skozi
pritožbeni postopek dokazuje nepopolno oziroma napačno ugotovljeno stanje.
Vlagatelj ima možnost odpovedi pravici do pritožbe (ZUP, 229.a člen), odločba postane
dokončna z dnem, ko organ dobi pisno izjavo oziroma ko stranka da izjavo ustno na
zapisnik. Odpoved pravici do pritožbe je možna po vročitvi odločbe in je ni možno več
preklicati. Vlagatelji, ki so prejeli pozitivno odločbo, ponavadi podajo izjavo o odpovedi
pravici do pritožbe, saj tako postane odločba hitreje dokončna. Brez odpovedi pravici do
pritožbe lahko čakajo 21 dni od odpreme, da se šteje odločba za vročeno, in še 15 dni, da
preteče pritožbeni rok, preden postane odločba dokončna. Dokončnost za vlagatelje
pomeni, da lahko podpišejo pogodbo o štipendiranju ter tako prejmejo sredstva. Torej jim
odpoved pravici do pritožbe pomeni, da lahko na tak način hitreje pridejo do izplačila
štipendije.
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Organ mora po prejemu pritožbe najprej preveriti, če je ta sploh dovoljena, pravočasna in
vložena s strani prave osebe. Če formalni pogoji niso izpolnjeni, pritožbo zavrne s sklepom.
Zoper ta sklep je pritožba dovoljena, o njej pa potem odloča MDDSZ. Organ lahko ugotovi
tudi, da je pritožba utemeljena in da ni potreben nov ugotovitveni postopek – z novo
odločbo nadomesti izpodbijano odločbo. Pri utemeljeni pritožbi in ugotovitvi, da je bil
izveden nepopoln postopek, kar bi lahko vplivalo na odločitev v zadevi, organ dopolni
postopek in z novo odločbo nadomesti izpodbijano odločbo. Zoper obe novo izdani odločbi
je seveda tudi dovoljena pritožba. Če organ ugotovi, da pritožba izpolnjuje formalne pogoje
in meni, da pritožba ni utemeljena, jo mora v roku 15 dni poslati na MDDSZ kot pristojnemu
organu, da o pritožbi odloči (ZUP, 240.–245. člen).
Če MDDSZ vseeno ugotovi, da formalni pogoji niso izpolnjeni, lahko pritožbo zavrže, sicer
pa vzame zadevo v reševanje in o njej presodi. Možnosti ima več: pritožbo lahko zavrne, v
celoti ali deloma odpravi izpodbijano odločbo, odločbo spremeni ali odločbo izreče za nično.
Če je prvostopenjski organ pravilno in zakonito vodil postopek do izdaje odločbe ter je z
zakonom utemeljil samo odločbo, MDDSZ pritožbo zavrne kot neutemeljeno. Če je prišlo do
nebistvenih kršitev pravil (izrek v odločbi je zakonit, vendar obrazložen z napačnimi razlogi),
MDDSZ navede pravilne razloge v odločbi, pritožba pa je še vedno zavrnjena kot
neutemeljena. Če je prišlo do bistvenih kršitev postopka, nepravilno ugotovljenega
dejanskega stanja ali kršitve materialnih predpisov, MDDSZ dopolni postopek, odpravi
pomanjkljivosti in odloči o zadevi ali pa preda zadevo prvostopenskemu organu v ponovno
odločanje z opozorilom, glede česa je treba dopolniti postopek (rok za izdajo take odločbe
je potem 30 dni). MDDSZ lahko odločbo spremeni, če so bila ugotovljena pravilna dejanska
stanja in pravilna uporaba zakonov, je pa možno namen, zaradi katerega je bila odločba
izdana, doseči z za stranko ugodnejšimi sredstvi. Če pa MDDSZ ugotovi, da je pri
prvostopenjskem organu prišlo do nepravilnosti, ki imajo za posledico ničnost odločbe,
izreče odločbo za nično (ZUP, 248.–252. člen).
Izredna pravna sredstva so na voljo v primeru hujših kršitev pri izpodbijanju dokončnih in
pravnomočnih odločb. Možno jih je uporabiti le v danih rokih in v primerih, dovoljenih za
posamezno izredno sredstvo. Pri izrednih pravnih sredstvih gre le za korektiv in ne za
pravilo, saj poseg v dokončnost in pravnomočnost zaradi varstva stabilnosti ni zaželen.
Poznamo obnovo postopka kot najpogosteje uporabljeno pravno sredstvo, spremembo ali
odpravo odločbe v zvezi z upravnim sporom, odpravo in razveljavitev odločbe po
nadzorstveni pravici, izredno razveljavitev in ničnost odločbe (Jerovšek, Kovač, 2016,
str. 244).
Kot oblika sodnega nadzora je na voljo upravni spor. Glede na Zakon o upravnem sporu
(Uradni list RS, št. 105/06, 107/09 – odl. US, 62/10, 98/11 – odl. US, 109/12 in 10/17 –
ZPP-E) mora biti pri izpodbijanju akta kumulativno izpolnjeno, da gre za odločanje o pravici,
obveznosti ali pravni koristi; da gre za posamezno stranko; da se posega v pravni položaj
tožnika in da je akt, s katerim se posega, posamični akt, ki vsebuje vsebinsko odločitev, s
katero je postopek končan. V upravnem sporu je organ sodišče, tožnik je stranka iz
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upravnega postopka in toženec je sklad. Rok za tožbo začne teči z vročitvijo dokončnega
upravnega akta, rok je 30 dni. Tožba se vloži pri pristojnem sodišču, sodišče pa ugotavlja
utemeljenost zahtevka in sporna dejstva. Upravni spor ni dopusten, če je imela stranka
možnost pritožbe zoper upravni akt in je ni koristila ali če je pritožbo vložila prepozno.
Sodišče lahko tožbo zavrže, jo zavrne, ji ugodi in izpodbijano odločbo odpravi ter vrne v
ponovno odločanje (sklad mora upoštevati pravno mnenje sodišča in tak upravni akt izdati
v roku) ali pa ji ugodi in meritorno odloči samo (Jerovšek, Kovač, 2016, 280–293).
V nadaljevanju so zbrani podatki števila vlagateljev, štipendistov in razpisanih sredstev za
posamezni razpis od vsega začetka, od leta 2002 dalje.
Tabela 2: Razpisi po letih

Število
štipendistov

Višina
razpisanih
sredstev (v
EUR)

Leto

Naziv razpisa

Število
vlog

2002

Razpis štipendij v letu 2002 za
dodiplomski in podiplomski študij
slovenskih državljanov v tujini (1. JR)

280

151

970.576

2003

Razpis štipendij za dodiplomski in
podiplomski študij slovenskih
državljanov v tujini v letu 2003 do
konca študija (2. JR)

128

68

886.048

2004

Razpis štipendij za podiplomski študij
slovenskih državljanov v tujini v letu
2004 in do konca študija (7. JR)

93

53

542.480

2005

Razpis štipendij za podiplomski študij
slovenskih državljanov v tujini za
študijsko leto 2005/2006 in do konca
študija (14. JR)

111

49

751.126

2006

Razpis štipendij za dodiplomski in
podiplomski študij slovenskih
državljanov v tujini za študijsko leto
2006/2007 in do konca študija na
področju naravoslovja in tehnike (21.
JR)

54

19

606.547

2007

Razpis štipendij za dodiplomski in
podiplomski študij slovenskih
državljanov v tujini za študijsko leto
2007/2008 in do konca študija na
področju naravoslovja in tehnike (35.
JR)

52

21

717.743
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2008

Razpis štipendij za dodiplomski in
podiplomski študij slovenskih
državljanov v tujini za študijsko leto
2008/2009 in do konca študija na
področju naravoslovja in tehnike (44.
JR) in Razpis štipendij za podiplomski
študij slovenskih državljanov v tujini
za študijsko leto 2008/2009 in do
konca študija na področju
družboslovja in humanistike (45. JR)

107

57

1.700.000

2009

Razpis štipendij za študij slovenskih
državljanov v tujini za študijsko leto
2009/2010 in do konca študija (65.
JR)

158

65

2.000.000

2010

Razpis štipendij za študij slovenskih
državljanov v tujini za leto 2010 (87.
JR)

246

72

3.000.000

2011

Razpis štipendij za študij slovenskih
državljanov v tujini za leto 2011 (105.
JR)

306

110

4.000.000

2012

Razpis štipendij za študij slovenskih
državljanov v tujini za leto 2012 (128.
JR)

345

92

3.500.000

301

110

4.000.000

197

63

4.000.000

183

65

2.000.000

198

59

1.820.000

0

0

3.000.000

2013
2014
2015

2016

Razpis štipendij za študij slovenskih
državljanov v tujini za leto 2013 (150.
JR)
Razpis štipendij za študij v tujini za
leto 2014 (166. JR)
Razpis štipendij za študij slovenskih
državljanov v tujini za leto 2015 (190.
JR)
Razpis štipendij za študij slovenskih
državljanov v tujini za leto 2016 (204.
JR)

Razpis štipendij za študij slovenskih
2017
državljanov v tujini za leto 2017 (220.
JR)*
*rezultati bodo znani šele jeseni 2017
Vir: ŠRIPS (2017)

Za prvih 6 let, pred uvedbo evra, so bila razpisana sredstva podana v slovenskih tolarjih, za
namene primerjave pa so bila sredstva preračunana po lestvici 1 EUR = 239,40 SIT in so v
tabeli navedena v evrih. Kot je razvidno iz Grafa 1, je bilo prvo leto, ko se je razpis izvajal,
precej vlagateljev in posledično štipendistov, nato pa je do leta 2007 sledil upad števila.
Zatem je število vlagateljev oziroma štipendistov znova naraslo, od leta 2012 pa znova
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upada, čeprav je bilo lani znova zaznati rahel porast. Večje število vlog se povezuje z
razpisanimi sredstvi vsakoletnega razpisa, kot je razvidno iz Grafa 2, saj se grafa kar v veliki
meri ujemata. Od leta 2006 dalje se je znesek, namenjen tovrstnim štipendijam, precej
večal, v letih 2014 in 2015 pa je upadel. Z letošnjim letom se je za te štipendije ponovno
namenilo več sredstev v primerjavi s prejšnjima dvema letoma.
Graf 1: Število vlagateljev in štipendistov po letih
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Graf 2: Višina razpisanih sredstev po letih
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S podatki o povprečni štipendiji v okviru štipendiranja izobraževanja v tujini se žal ne
razpolaga. Višine štipendij se namreč precej razlikujejo glede na posamezen razpis.
Štipendija se podeli za vsa leta štipendiranja, torej je končni znesek, ki se rezervira, odvisen
od dolžine študijskega programa, kar je lahko pri vsakem kandidatu drugače. Prav tako
imajo nekateri štipendijo za šolnino in življenjske stroške, drugi le za slednje. Podeljena
sredstva je sicer možno deliti na število štipendistov, vendar gre za nerealen podatek, ki ne
odraža dejanskega stanja višine štipendije. Na javni razpis štipendij Ad futura se med
drugim za študij v tujini vsako leto prijavi nekje 200 do 310 kandidatov, pri čemer v okviru
posameznega javnega razpisa sklad podeli nekje od 56 do 110 štipendij za študij v tujini
(oziroma povprečno 77 štipendij letno za študij v tujini glede na podatke iz zadnjih petih
let). Število dodeljenih štipendij je seveda v veliki meri odvisno od višine razpisanih sredstev
za posamezen razpis in tudi od meril v okviru posameznega javnega razpisa.

4.3.6 DOLGOTRAJNOST IN KOMPLEKSNOST POSTOPKA
Pri dolgotrajnosti postopka je velik del krivde pripisati temu, da izobraževalne institucije po
svetu nimajo enotnih sprejemnih postopkov na izobraževalni program oziroma ustanovo,
kar pomeni, da se tudi začetki študijskega leta razlikujejo, prav tako roki za vpis v te
programe. Zaradi različnosti sistemov izobraževalnih držav je treba kandidate obravnavati
individualno. Sicer so kandidati pod točko A in pod točko B ločeni glede obravnave postopka,
pa vendar so pod točko B enako obravnavani magistrski in doktorski študenti. Doktorski
študij na tretji stopnji je že nekoliko bolj specifičen in drugačen od študija na drugi stopnji,
zato zanj veljajo drugačna pravila in nekoliko drugačni vpisni postopki. Doktorski študij
večinoma poteka drugače, saj ni sestavljen iz klasičnih semestrov, predmetov in izpitov;
namenjen je raziskovanju in študiju teme ter pripravi doktorske dizertacije, ki je ponavadi
precej obsežna. Med evropskimi državami je sicer največkrat začetek študijskega leta jeseni,
v ZDA so študijska leta razdeljena v jesenski in pomladni semeter, jesenski pa se začne že
v avgustu. Temu primerno tudi vpisni postopki potekajo v različnih rokih in na drugačen
način. Veliko je tudi pogojnih sprejemov, kjer mora študent pred formalno potrditvijo vpisa
v letnik oziroma študijski program opraviti določene obveznosti. Največkrat se zahteva
določena ocena iz zaključnega dela ali opravljeni izpiti za določen nivo iz jezika, kjer bo
študent študiral (recimo izpita TOEFL22 ali IELTS23). Organ, pristojen za odločanje pri
obravnavi dokumentacije upošteva tudi pogojna potrdila o sprejemu. Takšen vlagatelj, ki
potem pridobi štipendijo, mora pred podpisom pogodbe o štipendiranju predložiti tudi
dejansko potrdilo o vpisu.
Marsikdo bi pomislil, da bi dolgotrajnost postopka rešila dva roka za pridobitev te štipendije,
kjer bi s prvim, zgodnjim rokom dodelili štipendijo tistim, ki dobijo rezultate o vpisu prej,
drugi rok pa bi bil za vse ostale. Problem, ki bi se tukaj pojavil, je neenaka obravnava
kandidatov. V slabši položaj bi tako postavili kandidate, ki so lahko zelo visoko točkovani,
vendar odhajajo na študij v državo, kjer so rezultati sprejema znani pozno poleti ali zgodaj
jeseni. Vsekakor ni mogoče trditi, da vse kvalitetne institucije obveščajo kandidate zgodaj
22
23

TOEFL je standardizirani test angleščine za akademske namene (ETS, 2017).
IELTS je izpit iz znanja angleščine za namene študija, dela ali migracij (IELTS, 2017)..
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oziroma da so tiste institucije, ki pozneje odločajo, manj kvalitetne. To je predvsem odvisno
od sprejemnih postopkov v posamezni državi in začetka študijskega leta, ki se začenjajo v
različnih delih koledarskega leta. Zato je v 220. JR recimo določeno, da mora kandidat s
študijem začeti v študijskem letu 2017/2018 oziroma v koledarskem letu 2017. Večina
kandidatov maja ali junija še ne more predložiti popolne dokumentacije, saj še čakajo na
ustrezna potrdila o sprejemu. Poleg tega je pomembno, da ima vsak kandidat možnost
kandidirati za štipendijo ne glede na državo, kamor odhaja, in ne glede na specifiko
sprejemnih postopkov. Sredstva bi bila sicer nepošteno razdeljena, saj gre pri tem postopku
predvsem za »bazen« vlagateljev, ki se med seboj pomerijo glede na navedena merila in
najboljši med njimi dobijo štipendijo. V kolikor bi v posameznem letu za posamezno
generacijo iz te mase naredili dva »bazena« po kriteriju, kdaj se sprejemni postopki na
institucijah začnejo oziroma končajo, bi na nekorekten način povzročili znotraj vsakega
bazena tekmovanje kandidatov med seboj. Že kriterij, kdo pade pod prvi rok in kdo pod
drugi rok (posledično bi imeli razdeljena sredstva za en oziroma drugi rok), je do vlagateljev
nepošten, saj nanj nimajo nobenega vpliva in sploh ni vsebinsko pomemben za odločanje
o pravici do štipendije. S tem bi nadalje vplivali na kandidate, da bi se odločali za študij na
institucijah, ki prej zaključijo s sprejemnimi postopki in ne na institucijah, ki bi najbolj
ustrezale njihovim interesom, željam in pričakovanjem, saj bi si tako povečali možnost za
pridobitev štipendije. Institucije se razlikujejo v načinu izvajanja programa, pomembno pa
je predvsem, kaj posamezniku bolj ustreza (več samostojnega dela v manjših skupinah ali
podajanje znanja v velikih predavalnicah, več dela v laboratorijih, možnost prakse v
podjetjih …). Ker je pomembno, da se študent odloči za študijski program, ki mu ustreza in
zadovolji njegova pričakovanja glede študija v tujini, tudi iz tega vidika pri reševanju
problematike dolgotrajnosti postopka dva roka ne prideta v poštev.
Na dolgotrajnost postopka ne vpliva zgolj to, kdaj se sprejemni postopki zaključujejo in
nepopolnost vlog, temveč tudi zahteven postopek točkovanja oziroma ocenjevanja vlog
(postopek prevedb in izračuna povprečne ocene kandidatov, uvrščanje vse večjega števila
interdisciplinarnih študijskih programov glede na smer študija, preverjanje ostalih dosežkov
kandidatov, npr. delovne izkušnje, funkcije …). Z namenom izboljšanja učinkovitosti
postopka se je že leta 2013 uvedlo elektronsko oddajo prijavnice, ki omogoča lažji prenos
podatkov.
Predlogov, kako bi lahko skrajšali postopek, je precej. Društvo VTIS je v brošuri Izzivi v
tujini izobraženih Slovencev, predlagalo naslednje: »Predlagamo, da se letno sestavi
seznam vseh kandidatov in kandidatk, ki se jih razvrsti po primernosti glede na pogoje, ki
so izpolnjeni ob prijavi. Tako bi lahko za večino takoj ocenili, ali bodo štipendijo dobili, in
izdaja potrdila o vpisu na univerzo bi postala le formalnost. Tisti na vrhu seznama bi tako
potrdilo sklada prejeli takoj; tisti, ki bi morali čakati dlje, pa bi vedeli, da imajo manjše
možnosti, in bi tako lahko pravočasno začeli iskati alternativne rešitve. Predlagamo tudi, da
razpis jasno omeni nestandardne oblike študija in zaobjame tudi nekonvencionalne oblike
visokošolskega izobraževanja. V »mejnih primerih« naj sklad preveri, ali je študent ali
študentka dejansko vpisana v veljaven (akreditiran) program in v njem aktivno udeležena.«
(VTIS, 2016).
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Predlagan seznam kandidatov in kandidatk, ki se jih razvrsti »po primernosti glede na
pogoje, ki so izpolnjeni ob prijavi« nima (pravne) podlage. Ravno postopek ocenjevanja
vlog kandidatov (in njihovih dosežkov) je najbolj vsebinsko in časovno zahteven in se ga ne
da izvesti »predhodno«. Takšen postopek se lahko izvede le na podlagi popolnih vlog
kandidatov in predloženih vseh v javnem razpisu zahtevanih dokazil. Prav tako se dokazil o
dosežkih od vlagateljev ne more zahtevati »predhodno«, torej preden kandidati oddajo
vloge, saj tudi tu ni nobene (pravne) podlage. Potrdila o sprejemu na univerzo ne izdaja
sklad, temveč izobraževalne institucije v tujini, in sicer na podlagi ločenega postopka, to je
postopka za sprejem na študij. »Tako potrdilo sklada« je najbrž mišljeno kot neke vrste
»potrdilo o dodelitvi štipendije«, ki ga na podlagi veljavne zakonodaje ni mogoče izdajati.
Sklad lahko izda le odločbo na podlagi (popolne) vloge kandidata na javni razpis in ustrezno
izvedenega ugotovitvenega postopka izpolnjevanja razpisnih pogojev ter na podlagi
postopka točkovanja ter rangiranja. Ne vemo niti, na podlagi kakšnih kriterijev naj bi organ
opredelil, kateri so mejni primeri. Zakonodaja namreč določa, da se štipendije dodelijo za
pridobitev izobrazbe, za katero štipendist prejme javno veljavno listino ali diplomo.
Kljub nekaterim predlogom se je treba držati zakonskih okvirov in zaradi tega občutno
skrajšanje postopka v tem trenutku ni možno.

4.4

ANALIZA POGODBE O ŠTIPENDIRANJU IN NJENE IZVRŠITVE

Po dokončnosti odločbe so štipendisti (ali njihovi pooblaščenci, če so štipendisti že v tujini)
pozvani k podpisu pogodbe o štipendiranju (v nadaljevanju: pogodba). Sklene se za obdobje
od študijskega leta dodelitve štipendije do izteka izobraževalnega obdobja oziroma za daljše
obdobje, če pogodba določa obveznosti tudi po zaključku izobraževanja. Pogodba določa
štipendijsko razmerje in opredeljuje pravice in dolžnosti obeh strank, ki pogodbo podpišeta,
to sta sklad in štipendist.

4.4.1 PRAVNE ZNAČILNOSTI POGODBE
Pravno razmerje je pravno urejeno družbeno razmerje med dvema pravnima subjektoma.
Ena stran upravnopravnega razmerja je stranka s pravno in opravilno sposobnostjo ter
procesno legitimacijo, druga stran pa je organ kot nosilec vodenja in odločanja v postopku.
Da gre pri odločanju o pravici do štipendije za upravno zadevo, nam narekuje že ZŠtip-1,
saj je predmet postopka odločanje o pravici, ki jo opredeljuje zakon, postopek pa vodi sklad
kot nosilec javnega pooblastila, ki o pravici izda konkreten in posamični upravni akt
(odločbo). Pravica do štipendije izraža tudi javni interes (ker so sredstva za štipendijo, s
katerimi razpolaga država, omejena).
Dodelitev štipendij Ad futura se odraža v značilnostih upravnopravnega razmerja, saj
govorimo o razmerju med dvema subjektoma, ki je določeno z upravnopravnimi pravili, pri
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čemer sklad nastopa kot močnejša in nadrejena stranka, ki izda upravni akt in odloči o
pravici druge stranke (Zupin, 2016, str. 48). Upravni odločbi, s katero se dodeli pravica do
štipendije, sledi podpis pogodbe. Sklad kot štipenditor sklene pogodbo o štipendiranju z
izbranim štipendistom. Ta pogodba spada pod posebne pogodbe civilnega prava (iz teh
pogodb izhajajo pravice in obveznosti podpisnikov). Iz pogodb civilnega prava izhajata
interesa obeh strank, pri čemer sklad kot ena izmed strank v tej pogodbi zastopa interese
države (vrnitev kandidatov nazaj v Slovenijo in njihova zaposlitev ter doprinos k razvoju in
napredku Slovenije). Pogodba o štipendiranju predstavlja civilno zadevo, v okviru katere
subjekti ustvarijo pogodbeno razmerje in klasično civilnopravno razmerje.
Obligacijsko pravo oblikuje obveznostno pravno razmerje, kjer na podlagi volje dveh strank
nastane dvostranska pogodba. Zanjo sta značilni zavezanost in upravičenost obeh strank –
vsaka od strank nekaj izpolni in nekaj pridobi. Pogodba postane veljavna, ko so izpolnjeni
temeljni pogoji (sposobnost strank, izjava volje, vsebina in oblika pogodbe), v nasprotnem
stranka ne more uživati sodnega varstva, saj pogodba ni veljavna. Pravno varstvo (oziroma
nadzor nad zakonitostjo uprave) se kaže kot sistem zavor in ravnotežja. To je del načela
delitve oblasti, ki ga najdemo v Ustavi RS, ki v 22. in 23. členu določa tudi pravico do
sodnega varstva in enako varstvo pravic. Obe stranki morata imeti za takšno pravno
razmerje pravno in poslovno sposobnost – to pomeni sposobnost izražati pravo voljo.
Vsebina pogodbe so medsebojne pravice in obveznosti, o katerih se stranki dogovorita
(Grilc, Juhart in Galič, 2001, str. 34-38).

4.4.2 VSEBINA POGODBE
S pogodbo o štipendiranju se natančneje opredelijo in določijo obveznosti ter pravice obeh
strank. Pogodba se sklepa na podlagi 7. in 54. člena Zštip-1. Sedmi člen določa, da v kolikor
je v tem zakonu tako določeno, se na podlagi odločbe o dodelitvi pravice sklene pogodba o
štipendiranju, ki vključuje obvezne sestavine pogodbe, način in rok sklenitve takšne
pogodbe pa se opredeli v javnem razpisu. Pravna podlaga je tudi Pravilnik o dodeljevanju
štipendije Ad futura (7. člen) in javni razpis.
9. točka 220. JR tako opisuje pogodbeno razmerje in nekaj osnovnih določb, npr. da se
pogodba podpiše po dokončnosti odločbe in predložitvi morebitnih zahtevanih dokazil, da
se nakazilo štipendije izvrši po sklenitvi pogodbe, način izplačevanja in obveznosti
štipendista.
Tekom let se niso spreminjala samo razpisna besedila, (pogoji, merila …), tudi vsebina
pogodb o štipendiranju se je z vsakokratnim razpisom dodelala in dopolnila. Sprotno
prilagajanje je naredilo besedilo pogodbe bolje definirano. Pogodba mora vsebovati, kot je
določeno že v Zakonu o štipendiranju, obvezne sestavine pogodbe. To so določitev
pogodbenih strank, namen, za katerega so sredstva podeljena, višina podeljenih sredstev,
transakcijski račun prejemnika sredstev (štipendista), rok in način izplačila sredstev, način
nadzora nad namensko porabo sredstev (recimo navedba dokazil, ki jih mora štipendist
dostaviti in iz katerih izhaja namenska poraba sredstev, npr. poročilo), primeri prenehanja
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pogodbe, sankcije zaradi neizpolnjevanja pogodbenih določb in nenamenske porabe
dodeljenih sredstev in drugo, kar sledi iz narave dodeljenih sredstev, načina porabe sredstev
ter pravic in obveznosti štipendista in sklada.
Ena izmed obveznih sestavin pogodbe je določitev pogodbenih strank. V pogodbi torej
navedbi pravnih podlag sledi polni naziv sklada kot ene izmed strank (v vlogi štipenditorja)
in naziv štipendista (ime in priimek, naslov in številka njegovega transakcijskega računa)
kot druge stranke. Nazivu pogodba o štipendiranju z ustrezno označeno številko pa sledi
besedilo z upoštevanimi obveznimi sestavinami pogodbe.
V začetnem delu pogodbe so ponavadi opredeljene uvodne določbe, namen in podatki o
zaključku študija. Opredeliti je treba, s katero odločbo je bila štipendistu podeljena
štipendija in za kateri študij mu je bila dodeljena (program, univerza, fakulteta, od katerega
študijskega leta dalje z začetkom na določen datum in v katerem je štipendist vpisan v
določen letnik ter za največ koliko študijskih let je pridobil štipendijo). Poudariti je treba
namen javnega razpisa in smisel štipendij Ad futura za izobraževanje v tujini, to
je pridobitev višje ravni izobrazbe v tujini in po zaključenem izobraževanju zaposlitev
štipendista v Republiki Sloveniji, da bi tako prispeval h gospodarskemu in tehnološkemu
razvoju Republike Slovenije. Štipendist mora z zaključkom izobraževalnega programa na
izobraževalni ustanovi pridobiti višjo raven izobrazbe od že pridobljene. Rok za zaključek
izobraževalnega programa določa, do kdaj naj štipendist zaključi študij in kdaj mu začne
teči rok za izpolnitev obveznosti zaposlitve. V pogodbi je torej določen rok, do katerega
mora štipendist zaključiti vse obveznosti izobraževalnega programa in pridobiti ustrezni
strokovni oziroma znanstveni naziv. Štipendist mora glede na pogodbene določbe torej do
roka opraviti vse svoje študijske obveznosti (kot je recimo oddaja zadnje verzije zaključnega
dela oziroma zagovor morebitnega zaključnega dela) in tudi pridobiti javno veljavno listino,
s katero izkazuje pridobljeni naziv. Le s pridobljenim nazivom je možno izkazati pridobljeno
stopnjo izobrazbe. Rok za zaključek izobraževanja je pomemben, ker se mora po zaključku
izobraževanja štipendist (samo)zaposliti v Republiki Sloveniji. Rok za izpolnjevanje te
obveznosti začne teči z dnem, ko je štipendist pridobil ustrezni naziv.
Pogodba določa višino štipendije. Po 220. JR je možno pridobiti največ 12.000 EUR letno za
življenjske stroške in največ 15.000 EUR letno za šolnino. Pogodba vsakega posameznika
natančneje določa, koliko bo le-ta prejel glede na izdano odločbo. Vnaprej je opredeljeno,
kaj se šteje pod življenjske stroške (stroški nastanitve, prehrane oziroma drugi z
izobraževanjem povezani stroški) in kaj pod šolnino (samo znesek, ki ga posameznik letno
plača izobraževalni ustanovi za obiskovanje izobraževalnega programa (brez vpisnin,
članarin, laboratorijskih prispevkov in drugo). Če ima štipendist kakršnokoli drugo obliko
sofinanciranja, se znesek štipendije zmanjša za znesek sofinanciranja, prav tako se v
naslednjih študijskih letih štipendija (če je do nje upravičen) zmanjša za dejansko višino
drugih dovoljenih sredstev (na podlagi predloženih dokazil). Za nadaljnje prejemanje
štipendije mora štipendist vsako leto izkazati vpis v višji letnik, saj je izplačevanje štipendije
možno le za posamezno študijsko leto. V kolikor štipendist takšnega potrdila ne predloži,
štipendijsko razmerje za tekoče študijsko leto miruje in štipendija se ne izplačuje.
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Predviden je tudi način izplačevanja štipendije. Štipendija za življenjske stroške se načeloma
izplača v enkratnem znesku. Štipendistu, ki predloži dokazilo o vpisu le za del študijskega
leta (npr. posamezen semester), se izplača prvi sorazmeren del štipendije za življenjske
stroške, ostali sorazmerni deli štipendije za življenjske stroške pa praviloma v 30 dneh od
prejema potrdila o vpisu v vsak naslednji del študijskega leta oziroma drugega ustreznega
dokazila, ki ga izda pristojna izobraževalna ustanova. Šolnino se plača neposredno na
podlagi izstavljenega računa na poslovni račun izobraževalne ustanove, ki se glasi na ime
štipendista ali na štipenditorja. Če je štipendist šolnino za študijsko leto, za katero uveljavlja
štipendijo, delno ali v celoti plačal sam, mu štipenditor lahko na podlagi popolnega zahtevka
za povračilo (računa ali drugega ustreznega dokazila, ki ga izda izobraževalna ustanova in
originalnega potrdila o izvršenem plačilu) na njegov bančni račun povrne znesek plačane
šolnine. Če štipendist plača šolnino v tuji valuti, se mu znesek plačane šolnine povrne v
evrih, pri čemer se znesek preračuna po referenčnem tečaju Banke Slovenije na dan
odobritve povračila plačane šolnine (ZŠtip-1, 56. člen).
Pogodbena določila omenjajo tudi obveznosti štipendista, ki so smiselna za obstoj
štipendijskega razmerja. Štipendist se recimo zaveže, da bo v celoti in redno izpolnjeval vse
študijske obveznosti, ki mu zagotavljajo napredovanje v višji letnik (če je ta predviden z
izobraževalnim programom), in da bo uspešno zaključil obveznosti izobraževalnega
programa v določenem roku in o tem štipenditorju predložil listino o pridobljenem
ustreznem strokovnem oziroma znanstvenem nazivu. Zavezuje se tudi, da bo štipenditorja
obveščal o vsaki spremembi stanja (kot so npr. spremembe v študijskem sistemu,
spremembe izobraževalnega programa ali izobraževalne ustanove, prekinitev
izobraževanja, okoliščine, zaradi katerih štipendist ne izpolnjuje več pogojev za pridobitev
štipendije, pridobitev drugih virov financiranja, dolgotrajna bolezen, sprememba bivališča,
pooblaščene osebe, bančnega računa in drugo) v zvezi s štipendijskim razmerjem in
obveznostmi po pogodbi, ki bi utegnila vplivati na izvrševanje pogodbe in da bo javil
spremembe glede delovnega razmerja, samozaposlitve, statusa poslovodne osebe
gospodarske družbe ali direktorja zasebnega zavoda ali vpisa v evidenco brezposelnih oseb
v Republiki Sloveniji ali tujini. Štipendist načeloma ne sme brez predhodnega soglasja sklada
spreminjati izobraževalne ustanove, izobraževalnega programa, smeri ali ravni
izobraževalnega programa, saj mu je bila podeljena štipendija za točno določen študijski
program in to mora spoštovati. Štipendist mora ravnati vestno, točno in ažurno sporočati
vse potrebne podatke in druge relevantne informacije ter predložiti dodatna dokazila v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev in obveznosti, če je to potrebno Štipendist mora posredovati vse
podatke, o katerih pooblaščeni organi in organizacije ne vodijo zbirke podatkov, če bi bilo
to potrebno.
V pogodbi je podrobneje opredeljeno mirovanje štipendijskega razmerja, ki ima podlago v
95. členu ZŠtip-1. Štipendijsko razmerje miruje, štipendija pa se štipendistu ne izplačuje,
če ponavlja isti letnik ali ne izpolnjuje pogojev za vpis v višji letnik istega izobraževalnega
programa na isti ravni izobraževanja; če štipendist ne predloži potrdila o vpisu oziroma
drugega ustreznega dokazila v izvirniku v višji letnik izobraževalnega programa; če ne
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izpolni pogojev za vpis v višji letnik izobraževalnega programa zaradi opravičljivih razlogov;
če štipendist iz razlogov na strani izobraževalne ustanove ne more nadaljevati ali zaključiti
izobraževanja in pridobiti javno veljavne listine o zaključku izobraževanja oziroma diplome.
Opravičljivi razlogi so recimo starševstvo, opravičljivi zdravstveni razlogi (bolezen ali
poškodba v minimalno določenem trajanju, ki je vplivala na zmanjšanje učnih ali študijskih
sposobnosti štipendista v tolikšni meri, da zaradi tega ni mogel izpolniti študijskih
obveznosti), neizpolnjene študijske obveznosti zaradi višje sile in izjemne družinske in
socialne okoliščine (npr. smrt starša).
Štipendijsko razmerje miruje toliko časa, kolikor časa trajajo razlogi za mirovanje. Skupno
ne smejo trajati več kot tri študijska leta in ne več kot eno leto v nepretrganem trajanju na
posamezni ravni izobraževanja, obstaja pa nekaj izjem, ki so podrobneje opredeljene. O
mirovanju štipendijskega razmerja se na podlagi vložene prošnje štipendista in morebitnih
dokazil sklene dodatek k pogodbi, v katerem se opredeli razlog, zaradi katerega je bilo
mirovanje odobreno in obdobje mirovanja štipendijskega razmerja.
Štipendist lahko tudi spremeni izobraževalni program, za kar potrebuje soglasje sklada. To
je natančno opredeljeno v pogodbi, kjer je tudi navedeno, kdaj štipendijsko razmerje
preneha (ZŠtip-1, 97. člen). Do tega lahko pride, ko štipendist ne izpolnjuje več pogojev za
pridobitev štipendije; če prekine izobraževanje ali ne zaključi izobraževalnega programa, za
katerega je prejemal štipendijo v pogodbenem roku; če se izpiše iz izobraževalnega
programa, za katerega je pridobil štipendijo; če štipendijo pridobi na podlagi posredovanih
neresničnih podatkov; če ne izkaže izpolnjevanja pogojev za nadaljevanje izobraževanja in
vpisa v višji letnik oziroma zaključka izobraževanja niti ne izpolnjuje pogojev za mirovanje
štipendijskega razmerja; če po mirovanju štipendijskega razmerja ne predloži ustreznih
dokazil za nadaljnje prejemanje štipendije najkasneje zadnji dan mirovanja ali če iz
predloženih dokazil izhaja, da ne izpolnjuje pogojev za nadaljnje prejemanje štipendije; če
v katerikoli vlogi navaja napačne, neresnične ali zavajajoče podatke; če sklene delovno
razmerje ali se samozaposli ali pridobi status brezposelne osebe v Republiki Sloveniji ali v
tujini pred zaključkom obveznosti izobraževalnega programa; če po zaključku izobraževanja
oziroma vseh zaključenih obveznosti izobraževalnega programa in pridobitvi strokovnega ali
znanstvenega naziva ne sklene delovnega razmerja z delodajalcem s sedežem v RS; če ne
izpolni celotne obveznosti do konca obdobja; če odpove štipendijsko razmerje ali če krši
druga določila te pogodbe, Zakona o štipendiranju, Pravilnika ali javni razpis, na katerem
kandidira (recimo 220. JR).
Če štipendist s čimerkoli izmed zgoraj navedenih razlogov povzroči, da štipendijsko razmerje
preneha, štipenditor zahteva vračilo štipendije (ZŠtip-1, 99. člen). V primerih prenehanja
štipendijskega razmerja je štipendist dolžan vrniti štipendijo v vrednosti, preračunani
skladno z gibanjem indeksa cen življenjskih potrebščin pri Statističnem uradu RS. Rok za
vračilo je načeloma 30 dni od prejema zahtevka za vračilo. Če štipendist ne vrne
dolgovanega zneska v roku iz drugega odstavka tega člena, je dolžan poleg navedenega
zneska plačati tudi zakonske zamudne obresti od dneva zapadlosti vračila dolgovanega
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zneska do dneva vračila. Štipenditor lahko štipendistu dovoli odlog vračila ali obročno
vračanje štipendije skladno z ZŠtip-1 (101.–103. člen) in Pravilnikom.
Morebitne spore lahko pogodbeni stranki rešujeta sporazumno, če sporazuma ne bosta
dosegli, pa spore rešuje pristojno sodišče v Ljubljani. Pogodba postane veljavna z dnem,
ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. Pogodba preneha veljati, ko obe pogodbeni stranki
izpolnita pogodbene obveznosti, o čemer ponavadi sklad štipendistu izda potrdilo.

4.4.3 OBVEZNOST ZAPOSLITVE
58. člen ZŠtip-1 določa, da mora štipendist po zaključenem izobraževanju, za katerega je
prejel štipendijo, skleniti delovno razmerje z delodajalcem s sedežem v Republiki Sloveniji,
pri čemer ni nujno, da je štipendist v celotnem obdobju v delovnem razmerju pri istem
delodajalcu. Delovno razmerje štipendista pri delodajalcu s sedežem v Republiki Sloveniji s
polnim delovnim časom mora trajati vsaj toliko let, kolikor študijskih let je trajalo
štipendiranje, pri čemer šteje, da je štipendija za eno študijsko leto dvanajstmesečna
štipendija. Štipendist lahko obveznost zaposlitve izpolnjuje tudi s sklenitvijo delovnega
razmerja z delovnim časom, ki je krajši od polnega. V tem primeru se trajanje delovnega
razmerja preračuna na polni delovni čas. Štipendist izpolni svojo obveznost tudi, če se
samozaposli za polni delovni čas (40 ur tedensko) v Republiki Sloveniji (in to dejavnost
opravlja kot edini poklic).
Štipendist izkaže začetek izpolnjevanja s predložitvijo pogodbe o zaposlitvi (datum nastopa
dela, trajanje pogodbe o zaposlitvi ter število ur delovne obveznosti) ali s predložitvijo sklepa
o vpisu v Poslovni register Slovenije, iz katerega so razvidne zavarovalne ure. Čas prijave v
evidenco brezposelnih oseb na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje se ne všteva v
obdobje izpolnjevanja obveznosti.
»Obveznost sklenitve delovnega razmerja izpolni štipendist, ki:
1. je štipendijo prejemal za dodiplomski študij:
-

v desetih letih od zaključka izobraževanja, če je štipendijo prejemal tri študijska leta
ali manj;
v petnajstih letih od zaključka izobraževanja, če je štipendijo prejemal več kot tri
študijska leta;

2. je štipendijo prejemal za podiplomski študij:
- v petih letih po zaključku izobraževanja, če je štipendijo prejemal eno študijsko leto
ali manj;
- v desetih letih po zaključku izobraževanja, če je štipendijo prejemal več kot eno
študijsko leto do vključno treh študijskih let;
- v petnajstih letih po zaključku izobraževanja, če je štipendijo prejemal več kot tri
študijska leta.« (ZŠtip-1, 58. člen).
76

Čas, v katerem naj štipendisti izpolnijo svojo obveznost, je z novo zakonodajo od leta 2014
dalje določen širše. Štipendisti imajo na voljo dovolj let, v katerih se lahko za ustrezen čas
(samo)zaposlijo pri delodajalcu v RS.
Štipendist v času študiranja v tujini ne sme opravljati nobene mobilnosti v RS, kot je recimo
opravljanje študijske prakse. Morda bi mu lahko pustili odprte opcije, da se sam odloči, kje
bi rad opravljal prakso. Če študent že med študijem opravlja prakso pri delodajalcu v RS,
lahko tako naveže stike in poznanstva, ki bi mu po končanem študiju pomagala najti
zaposlitev.
Leta 2010 je Evropska komisija (v nadaljevanju: EK) na podlagi pritožbe odprla neformalni
postopek proti RS zaradi domnevne kršitve načela prostega pretoka gibanja delavcev zaradi
zaposlitvenega pogoja v pogodbi o štipendiranju. EK na podlagi pojasnil s strani pristojnega
organa za odločanje o štipendijah Ad futura ni zahtevala ukinitve zahteve zaposlitve, temveč
je postopek zoper RS ustavila, saj je smiselno, da se ti štipendisti po zaključenem
izobraževanju v tujini vrnejo in zaposlijo v Sloveniji (MDDSZ, 2012).
Ker so se morali prej štipendisti zaposliti pri delodajalcu v RS takoj pa zaključku študija
(najkasneje v treh mesecih), je bilo zaradi postopka pred EK treba urediti primernejšo
ureditev rokov za izpolnitev zaposlitvene obveznosti, s čimer je poskrbljeno z 58. členom
ZŠtip-1, ki štipendistom daje daljše roke za izpolnitev obveznosti (5, 10 ali 15 let). Tako
imajo štipendisti dovolj časa, da izpolnijo svoje obveznosti iz pogodbe. Prav tako imajo
možnost nadaljevati z izobraževanjem na višji stopnji od tiste, za katero so prejemali
štipendijo in celo več, za študij na višji stopnji lahko štipendist ponovno pridobi štipendijo,
še vedno pa jim načeloma ostane dovolj let, da izpolni svojo zaposlitveno obveznost.
Temeljne svoboščine EU so zapisane v določbah Pogodbe o delovanju EU (v nadaljevanju:
PDEU) in v Pogodbi o EU (Uradni list C 326, 26/10/2012 str. 0001–0390). Te določbe so v
nacionalnih sistemih neposredno uporabne in so posameznikom zagotovljene tudi, če niso
povzete in eksplicitno citirane v nacionalni zakonodaji oziroma pravnem redu. Posameznik,
ki ima državljanstvo ene izmed držav članic in posledično tudi državljanstvo EU, ima skladno
z 20. členom PDEU24 pravico do prostega gibanja ter prebivanja na ozemlju vseh držav
članic EU, skladno s 45. členom PDEU25 pa tudi pravico do prostega gibanja delavcev
24

Člen 20:
1. S Pogodbama se uvede državljanstvo Unije. Državljani Unije so vse osebe z državljanstvom ene od držav članic.
Državljanstvo Unije se doda nacionalnemu državljanstvu in ga ne nadomesti.
2. Državljani Unije imajo pravice in dolžnosti, določene v Pogodbah. Med drugim imajo: a) pravico do prostega gibanja in
prebivanja na ozemlju držav članic; b) pravico voliti in biti voljen na volitvah v Evropski parlament in na občinskih volitvah v
državi članici, kjer prebivajo, pod enakimi pogoji kot državljani te države; c) pravico na ozemlju tretje države, kjer država
članica, katere državljani so, nima predstavništva, do zaščite diplomatskih in konzularnih organov katere koli države članice
pod enakimi pogoji, kakršni veljajo za državljane te države; d) pravico naslavljati peticije na Evropski parlament in obrniti se
na evropskega varuha človekovih pravic kot tudi na institucije in posvetovalne organe Unije v katerem koli jeziku Pogodb in
prejeti odgovor v istem jeziku. Te pravice se uresničujejo v skladu s pogoji in omejitvami, opredeljenimi s Pogodbama in
ukrepi, sprejetimi za njuno izvajanje.
25
Člen 45:
1. V Uniji se zagotovi prosto gibanje delavcev.

77

(posameznik lahko sprejme in se prosto giblje na območju držav članic EU v te namene).
Ovire pri prostem gibanju delavcev se lahko opravičijo z razlogi javnega interesa, če so leti objektivni in in sorazmerni s ciljem (Grah, 2016, str, 10–11).
Pri podeljevanju štipendij Ad futura za študij v tujini gre za javna sredstva, s katerimi je
treba ravnati skrbno, gospodarno in učinkovito ter v skladu z namembnostjo. Tu gre za
javni interes, saj se javni denar porablja z nekim namenom, in sicer s ciljem pridobiti nazaj
v RS izobražen kader in tako izboljšati gospodarstvo v državi. Če štipendist izpolni svojo
pogodbeno obveznost zaposlitve, lahko govorimo o porabi javnega denarja skladno z
namenom njegovega podeljevanja.
Javni interes je po splošni definiciji družbena korist, ki jo opredeljuje področni zakon oziroma
se v ZUP uporablja kot sinonim in je nedoločen pravni pojem. Razumevanje javnega interesa
je v posamični stvari pomembno pri odločitvi za priznanje ali zavrnitev strankine pravice
oziroma obveznosti. Pri posebnih upravnih postopkih (kot je odločanje o pravici do
štipendije) naj bi že področna zakonodaja določala, kdaj gre za javni interes, v nasprotnem
primeru pa je na posameznih upravnih področjih treba presojati od primera do primera.
Javni interes naj bi bilo moč razbrati iz namena zakona, tako je na primer pri odločanju o
pravici do javnega denarja (dodelitev štipendije) javni interes smotrna poraba javnih
sredstev (delitev sredstev po namenu) (Kovač, Remic, Sever, 2010, str. 28).
Sodišče Evropske unije26 je navedlo, da država, ki podeli štipendijo, ki je prenosljiva v tujino,
lahko zahteva, da se štipendist vrne in zaposli v državi, ki je študij štipendirala. Sodišče EU
je v primeru C-20/12 »Giersch« presojalo, ali Veliko vojvodstvo Luksemburg pri obravnavi
obmejnih delavcev in njihovih družinskih članov pri dodeljevanju državne finančne pomoči
za visokošolski študij ravna diskriminatorno. Sodišče navaja, da bi bil dopusten sistem
financiranja, ki bi za dodelitev pomoči ali njenega preostanka ali za to, da je ne bi bilo treba
vrniti, določal pogoj, da se študent, ki je pomoč prejel, vrne v Luksemburg, da bi tam
prebival in delal. Tako bi Luksemburg lahko dosegel cilj brez diskriminiranja obmejnih
delavcev. Iz tega izhaja, da je pogodbeno določilo o obveznosti zaposlitve pri delodajalcu s
sedežem v RS povsem skladno s pravom EU (ECLI:EU:C:2013:411, C – 20/12 »Giercsh«).
V pogodbi je določeno, da se za vsa vprašanja, ki niso urejena s pogodbo, ZŠtip-1 in
Pravilnikom, uporabljajo določbe Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 83/01, 32/04
– OROZ195, 28/06 – odl. US, NPB1, 40/07, NPB2, 97/07 – UPB1, NPB3, 64/16 – odl. US in
NPB4). Temeljno načelo obligacijskega prava se glasi Pacta sunt Servanda, kar je latinski
izraz za »Treba je spoštovati pogodbe«. Pogodbene stranke se lahko svobodno odločijo, ali
2. Prosto gibanje vključuje odpravo vsakršne diskriminacije na podlagi državljanstva delavcev držav članic v zvezi z zaposlitvijo,
plačilom in drugimi delovnimi in zaposlitvenimi pogoji.
3. Ob upoštevanju omejitev, utemeljenih z javnim redom, javno varnostjo in javnim zdravjem, zajema pravico: a) sprejeti
ponujeno delovno mesto; b) se v ta namen na območju držav članic prosto gibati; c) bivati v državi članici zaradi zaposlitve
skladno z določbami zakonov ali drugih predpisov, ki urejajo zaposlovanje državljanov te države; d) ostati na ozemlju države
članice po prenehanju zaposlitve v tej državi pod pogoji, zajetimi v predpisih, ki jih pripravi Komisija.
4. Določbe tega člena se ne uporabljajo pri zaposlovanju v državni upravi.
26
CJEU = Court of Justice of the European Union.
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bodo pristopile k sklenitvi pogodbe, s kom jo bodo sklenile in kakšna bo njena vsebina. Ko
je pogodba veljavno sklenjena, se pogodbeni stranki zavežeta k izpolnitvi svojih pogodbenih
obveznosti in tudi odgovarjata za izpolnitev pogodbe. Obveznost lahko ugasne le s soglasno
voljo udeležencev v obligacijskem razmerju ali na podlagi zakona, kot to določa 9. člen OZ
(Sodba P 1267/2015-II).
V pogodbeno razmerje vstopa štipendist prostovoljno v skladu z načelom pogodbene
svobode strank. Pogoji vsakokratnega razpisa so znani vnaprej in štipendist je ob podpisu
pogodbe seznanjen z vsebino dokumenta, ki ga podpisuje. S podpisom štipendist prevzame
vse obveznosti, h katerim ga pogodba zavezuje. Torej je vnaprej seznanjen z obveznostjo
zaposlitve, s podpisom pa izkaže strinjanje z vsebino pogodbe.
Obveznost zaposlitve v RS torej ne ovira prostega pretoka delavcev v EU, saj štipendistu
zaposlitve v tujini ne prepoveduje ali onemogoča. Štipendist se lahko zaposli v tujini, vendar
z zaposlitvijo v tujini krši pogodbeno razmerje. V tem primeru je skladno s pogodbo dolžan
vrniti prejeta sredstva, ki jih ni namensko porabil in s katerimi mu je bilo olajašano oziroma
sploh omogočeno študiranje v tujini. Posameznik ima še vedno svobodno voljo in lahko
deluje v skladu s svojimi željami. Njegova odločitev je, ali bo spoštoval pogodbene
obveznosti, h katerim se je sam zavezal. Vsekakor se mora zavedati, da v primeru kršenja
pogodbenih obveznosti sledijo sankcije, to je vračilo štipendije.
Pri obveznosti zaposlitve bi rada izpostavila tudi namen štipendiranja, ki je zagotavljanje
izobraženih kadrov za razvoj Slovenije. S (samo)zaposlitvijo pri delodajalcu s sedežem v RS
štipendist torej prispeva k razvoju Slovenije. Ob preverjanju izpolnjevanja pogodbenih
obveznosti se preverja tudi celostna pogodba oziroma namen samega štipendiranja. Način
izpolnitve obveznosti po pogodbi mora biti v skladu z 2. odstavkom 282. člena OZ27. Pravilna
izpolnitev je nujna za prenehanje obveznosti, pri čemer se kot pravilna šteje, če je bila
opravljena pravočasno in je pravilna po načinu (vsebini) izpolnitvenega ravnanja. Namen
štipendista od prejema štipendije do izpolnitve pogodbenih obveznosti mora načeloma torej
biti v skladu z namenom štipendiranja, to je zaposlitev pri delodajalcu s sedežem v RS. Če
menijo, da je njihov namen drugačen, imajo posamezniki možnost prejemanja drugih
štipendij, kjer obveznosti zaposlitve v RS ni.
Višine štipendij so izredno visoke (do 27.000 EUR letno, upoštevati je treba, da se
podeljujejo za vsa leta študija, tako da se ta znesek lahko pomnoži s številom let in se še
zviša, lahko celo preseže 100.000 EUR) in brez takšne finančne pomoči morda posameznik
ne bi uspešno zaključil študija v tujini. Trajanje obveznosti zaposlitve je sorazmerno s
trajanjem štipendiranja, kljub temu da gre za izredno visoke štipendije. S podeljevanjem
visokih štipendij za študij na najboljših izobraževalnih institucijah v tujini se Slovenija prav
zagotovo zaveda pomena investiranja v (visokošolsko) izobraževanje, ki je ključnega
pomena za gospodarsko rast. Tako visokih štipendij druge (evropske) države za študij v

27

282. člen v 2. odstavku pravi, da ni veljavne izpolnitve, če tisto, kar je dolžnik izročil kot dolgovano stvar in jo je upnik
takšno sprejel, to v resnici ni; zato ima upnik pravico vrniti tisto, kar mu je bilo izročeno, in zahtevati dolgovano stvar.
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tujini načeloma ne podeljujejo. Treba je tudi poudariti dejstvo, da (visokošolska) izobrazba
ni samo javna, temveč tudi zasebna dobrina, saj posamezniku omogoča višjo kakovost
življenja (boljše zaposlitvene možnosti, večji ugled, večje možnosti zaslužka itd.). Ne smemo
pozabiti na namen štipendista, ki se odloči za študij v tujini ravno zaradi možnosti
kvalitetnejšega življenja. Štipendist se zaveda, da s študijem v tujini predvsem in v največji
meri investira vase ter v svojo prihodnost, pri tem pa zaprosi za pomoč državo. Zato se
pričakuje, da bodo štipendisti, ki jim je država pomagala do vrhunske izobrazbe v tujini,
upoštevali pogodbena določila in državi povrnili njeno pomoč z zaposlitvijo tako, kot jo po
pogodbi morajo izpolniti. Pri štipendistih gre ponavadi za najbolj inovativne, podjetne in
perspektivne posameznike.
Ekonomski interes države pri investiranju v štipendije oziroma izobrazbo posameznikov se
manifestira preko neposrednih donosov udejstvovanja posameznika v skupnosti oziroma
preko njegovega delovanja v domačem okolju. Tako posameznik prispeva k višji družbeni
blaginji. Torej ima država interes, da spodbuja zaposljivost v domačih podjetjih oziroma
organizacijah, saj ta največ najemajo domačo delovno silo (nižji transportni stroški in druge
omejitve), plačujejo davke in prispevke v domač proračun itd. V kolikor država investira v
izobrazbo brez primernega okolja za uporabo pridobljenega znanja, z vidike države to ni
učinkovito, saj vodi k begu možganov.

4.4.4 BEG MOŽGANOV
Beg možganov spada med sodobne migracije. Opredeljen je kot odhajanje izobraženega
kadra na delo v tujino. Ena izmed sodobnejših definicij opredeljuje beg možganov kot
masovno in stalno migracijo visoko izobraženih oseb, kot so raziskovalci, znanstveniki in
diplomanti (Bevc in drugi, 2004, str. 3).
Potreba po znanju in povpraševanje po strokovnjakih sta temelj sodobnega razvoja. Le-ta
sproža selitve iz manj razvitih v bolj razvite države zaradi boljših delovnih, materialnih
razmer. Razlogi za selitve so lahko tudi nezmožnost profesionalnega napredovanja, slaba
opremljenost delovnih mest in pogojev dela v domači državi. V državah, kjer se migranti
izseljujejo, prinaša beg možganov veliko škodo, zato vsaka država stremi k temu, da bi
zmanjšala beg možganov z ustrezno migracijsko politiko. Poznati je treba smeri migracij in
razloge zanje, saj se le tako lahko izguba talentov zmanjša.
Vzrokov za beg možganov je več. V večji meri se ljudje selijo zaradi boljših zaslužkov, boljših
pogojev za življenje in zaradi boljših zaposlitvenih možnosti glede na izobrazbo, ki so jo
pridobili. Razlogi so lahko tudi omogočanje osebne rasti, bolj razvit sistem (recimo nižji
davki, višji transferji), poklicne priložnosti ali razlogi zasebne narave, kot je recimo partner,
poroka, družina.
Posledice bega možganov so večinoma negativne za državo izseljevanja, pozitivni vidik pa
predstavljajo državam, kamor se ljudje priseljujejo. Če gre za kratkoročne selitve, se lahko
populacija, ki se je začasno odselila, vrne in s seboj prinese dobre prakse iz tujine
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(spretnosti, izkušnje, socialne veze in omrežja itd.). Za državo izseljevanja je to lahko
dolgoročno pozitivno, poskrbeti mora le za mehanizme, ki bi sprožali, da se odseljena
populacija vrne domov. V nekaterih evropskih državah tudi visoko usposobljeni migranti
opravljajo dela, za katera so preveč kvalificirani. Učinki bega možganov so torej različni,
nanašajo pa se na izobraževalni sistem države in predvsem na trg dela.
Slovenija je kot država od osamosvojitve dalje hitro napredovala, velik preskok pa je
prinesel sprejem v EU, saj smo pridobili svobodo gibanja med državami EU. Težko je oceniti,
koliko je vseh Slovencev po svetu. Zaradi situacije na trgu dela oziroma zaradi nasičenosti
z nekaterimi poklici je ravno mladih največ, ki poskusijo svojo srečo v tujini. Treba je najti
razloge, zaradi katerih bi si mladi zares želeli vrniti nazaj v Slovenijo. Eden izmed takšnih
razlogov je po mojem mnenju zagotovo odsotnost z delovnega mesta zaradi rojstva otroka.
Porodniški dopust je namenjen pripravi na porod in negi otroka takoj po rojstvu in traja 105
dni, sledi pa mu dopust za nego in varstvo otroka in traja praviloma 260 dni. V tem času
mati prejema plačano nadomestilo. Torej skupno lahko v Sloveniji mlada mamica izostane
iz službe zaradi rojstva otroka leto dni. Razlike po svetu novopečenim staršem so ogromne,
52 (plačanih) tednov, kot so jih deležne slovenske matere, pa je veliko v primerjavi s
številnimi državami (Žurnal, 2013). Slovenija nudi kar nekaj plusov, treba jih je le izpostaviti
in z njimi privabljati mlade nazaj v Slovenijo. Delo v tujini je na splošno poznano kot delo s
slabšim delovnim časom (tudi 10–12 ur dnevno, delo čez vikend, malo dopusta), kar pomeni
manj prostega časa za družino in prijatelje. Marsikje imajo slabše urejeno zdravstvo in
socialo. Tudi več finančnih sredstev za raziskave in razvoj bi na domačem trgu lahko
zadržalo večje število domačih znanstvenikov.
Neravnotežje na trgu delovne sile (več družboslovcev), brezposelnost med mladimi, ki so
končali terciarno stopnjo in gospodarska kriza, to so nekatere značilnosti slovenskega trga
dela. Študija iz leta 2004 nam kaže, da je kar 37 % študentov, ki so bili na izmenjavi v
tujini, pripravljenih se zaposliti v tujini za krajši čas (do treh let), dobra tretjina vprašanih
pa tudi za več časa. Prav tako je delež tistih, ki na izmenjavi niso bili, pa vendar so se
pripravljeni zaposliti v tujini, precej visok (več kot polovica) (Bevc in drugi, 2004, str. 99).
Številke kažejo na možni odselitveni potencial možganov. Podatkov o visoko izobraženih
odseljenih pri nas žal ni, direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost pa pravi: »Ko
pridem na Institut Jožefa Stefana, vsi mladi govorijo samo o tem, s kom v tujini so se
pogovarjali in kam bodo odšli. Bojim se, da bodo odšli za vedno. Zelo sem zaskrbljen za
dolgoročni razvoj države.« (Delo, 2012). V zadnjih letih je število študijskih izmenjav in
študentov na študiju v tujini naraslo. Poleg že navedenih razlogov, ki sprožajo beg
možganov tudi življenje v tujini, mreženje ter novo nastala poznanstva ustvarjajo možnosti,
da po zaključenem študiju študentje ostanejo v tujini.
Leta 2015 se je iz Slovenije odselilo skoraj 8.700 državljanov Slovenije, največ v Avstrijo,
Nemčijo, Švico in Hrvaško (SURS, 2016). Slovence potiska iz države predvsem
brezposelnost in nizek osebni dohodek, beg možganov narašča in ker ima Slovenija obsežen
javni in majhen zasebni način financiranja terciarnega izobraževanja, beležimo toliko večjo
izgubo (Strniša, 2009). Že dejstvo, da je bila v času begunske krize v letih 2015 in 2016
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Slovenija tranzitna država, nam pove, da izven naših meja ne delujemo kot privlačna država
za bivanje oziroma za razvoj posameznika. Kako se torej spopasti z odlivom domačih
raziskovalcev in strokovnjakov? Pri nas se soočamo s pomanjkanjem delovnih mest za
najbolj izobražene kadre, tujina pa jim nudi večji poklicni razvoj, možnost sodelovanja s
tujimi raziskovalci in svetovno priznanimi znanstveniki. Slediti moramo ponudbi iz tujine,
povezati gospodarstvo z znanostjo in postati konkurenčni, treba je izvajati nacionalno
strategijo, ki spremlja mlade na trgu dela in izvajati sisteme državne finančne pomoči, ki
preprečujejo beg možganov oziroma prepričujejo mlade k povratku nazaj v domovino.
Zaposlitveni pogoj iz pogodbe o štipendiranju zagotovo prinaša zmanjševanje bega
možganov. Glede na navedbe strokovnjakov je za mlade dobro, da gredo v tujino po
mednarodne izkušnje, kjer pridobijo širši pogled. Najpomembnejši je njihov povratek nazaj
v Slovenijo, da bo imela tudi država in njena podjetja kaj od tega, sicer velja, da slovenski
davkoplačevalci izobražujejo kadre za tuje trge dela. Beg možganov je možno zaustaviti, če
ustvarimo tukaj boljše pogoje za življenje, predvsem glede stanovanjske problematike
mladih in družinske problematike. Za zgled lahko vzamemo Finsko, ki že od vrtca naprej
mlade spodbuja, naj se odločajo za tehnične poklice, ki jih gospodarstvo potrebuje. Naš
sistem bi moral biti bolj odprt, tudi naša podjetja bodo morala več vlagati v razvoj in se
povezovati z drugimi raziskovalnimi institucijami doma in v tujini (Nidorfer, 2005, str. 11–
12).
Pomembna je tudi vloga društva VTIS (društvo v tujini izobraženih Slovencev), ki želi
tesnejšo povezavo med Slovenijo in Slovenci v tujini, učinkovito kroženje znanja ter
opozarja na težave, ki ovirajo to sodelovanje. Njihov namen je tudi, da pomagajo pri
integraciji Slovencev nazaj v domače okolje (Delo, 2017).
Slovenija je postavljena pred izzive globalizacije, s katerimi se lahko uspešno spopade le,
če bo povečala znanstvenotehnološko sodelovanje in spodbujala mobilnost raziskovalcev
ter s tem kroženje možganov. Kroženje možganov se opredeljuje kot vračanje odseljenega
visoko izobraženega kadra nazaj v domače okolje (začasne selitve v tujino, kot pri
štipendistih) in predstavlja odgovor na negativne učinke v povezavi z begom možganov
(Bevc in drugi, 2004, str. 113). Kroženje možganov je dejansko poanta namena
štipendiranja štipendij Ad futura za študij v tujini in lahko rečemo tudi, da je namen štipendij
Ad futua za študij v tujini posredno tudi preprečevanje bega možganov.
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5 PRIMERJAVA SISTEMA MED SLOVENIJO IN NIZOZEMSKO
5.1

ANALIZA SISTEMA ŠTIPENDIRANJA IN ŠTUDIJA NA NIZOZEMSKEM

Izobraževalni sistem na Nizozemskem je v pristojnosti Ministrstva za izobraževanje, kulturo
in znanost ter državnega sekretiariata za šolstvo, kulturo in znanost. Vlada je tisti organ, ki
odredi okvir, znotraj katerega morajo delovati visokošolske ustanove oziroma univerze.
Ministrstvo pa posredno in neposredno razporeja sredstva za izobraževanje izobraževalnim
institucijam (Government of Netherlands, 2017a). Nuffic je nizozemska organizacija za
internacionalizacijo v izobraževanju (Nuffic, 2017).
Izobraževalni sistem na Nizozemskem je sestavljen tako, da gredo lahko otroci (izbirno) v
osnovno šolo pri 4 letih, obvezno pa pri 5 letih. Osnovnošolsko izobraževanje traja 8 let, v
srednjo šolo, ki traja 4 leta, pa nadaljujejo pri 12 letih. Do 16. leta je šolanje obvezno.
Obstajajo tri vrste srednjih šol – poklicna, splošna srednja in na univerzo pripravljalna
srednja šola (InterNations, 2017). Srednješolsko izobraževanje je brezplačno do 18. leta
(starši prejemajo otroški dodatek), terciarno šolanje pa je plačljivo. Poznajo bolonjski
oziroma tristopenjski študij – dodiplomski, podiplomski in doktorski študij. Visokošolski
programi se delijo na raziskovalno usmerjene programe (splošne in tehnične univerze) in
strokovne visokošolske izobraževalne programe (praktično usmerjeni, za specifične poklice).
Ocenjevalna lestvica vključuje ocene od 1 do 10. Študijsko leto se načeloma začne 1. 9. in
zaključi 31. 8. prihodnje leto. Šolnine določi vlada in veljajo za vse izobraževalne institucije
(Eurypedia, 2014a).
Politika financiranja pokriva področje štipendij, šolnin in stroškov ter dodatkov za študij in
je opredeljena v treh zakonih (Zakon o dodatkih za stroške študija in šolnine, Zakon o
financiranju študija in Zakon o šolah in plačilu) (WDE, 2007, str. 15). Vsak študent, ki je
redno vpisan v program izobraževanja na terciarni stopnji in izpolnjuje določene pogoje, je
upravičen do osnovne finančne pomoči (ni vezana na dohodek študenta ali njegove
družine). Gre za kombinirano obliko pomoči. Načeloma gre za sistem štipendije v obliki
posojila, ki postane nepovratna šele, ko študent v roku 10 let zaključi študij. V nasprotnem
primeru je treba povrniti skoraj vse (razen dodatne štipendije za prvih pet oziroma dvanajst
mesecev). Študentom prejemnikom finančne pomoči pripada tudi vozovnica za javni prevoz
(Student news, 2017).
Sistem štipendiranja imajo urejen tako, da so do finančne podpore za študij upravičene
osebe, ki so ob vpisu v izobraževalni program starejše od 18 in mlajše od 30 let ter redno
vpisane v študij. Biti morajo nizozemski državljani oziroma državljani držav članic EU.
Šolnine delno subvencionira država, zato so te precej nižje v primerjavi z nekaterimi drugimi
državami, vsi študenti pa morajo plačati šolnino. Do nekaterih dodatkov so študenti
upravičeni, če imajo stalno bivališče na Nizozemskem oziroma so nizozemski državljani (med
18 in 30 let) in izpolnjujejo pogoje iz naslova socialnega statusa (Eurypedia, 2017).
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Študenti imajo torej na voljo osnovno štipendijo (da se ohranja dostopnost do
visokošolskega študija), morebitno dodatno štipendijo (za življenjske stroške) in posojilo
(WDE, 2007, str. 15). Študij traja načeloma 4 leta. Do prejemanja štipendije so upravičeni
4 leta ali več, če študijski program traja več časa (Eurypedia, 2014b). Za posojilo se
največkrat odločajo študenti, ki niso upravičeni do dopolnilne štipendije. Ker osnovna
štipendija ni vezana na dohodek študenta ali njegove družine, se odmeri glede na stopnjo
izobraževanja in glede na dejstvo, ali študent živi doma, pri starših ali izven domačega kraja.
Višina osnovne in dodatne štipendije zavisi od doseganja določene ravni študijskega
uspeha. Trudijo se z nagrajevanjem ne le nadarjenih oseb, temveč spodbujajo tudi
kreativnost, ročne spretnosti in druge kompetence, saj imajo finančne spodbude za takšne
osebe (Eurypedia, 2014c). Prav tako sredstva namenjajo spodbujanju internacionalizacije
in privabljanju odličnih tujih študentov na študij na Nizozemsko (Government of
Netherlands, 2017b).
Nizozemski sistem je do tujih študentov zelo odprt, v državi imajo preko 2.100 mednarodnih
študijskih predmetov in programov, ponujajo največ študijskih programov v angleškem
jeziku v kontinentalnem delu Evrope. Njihov izobraževalni proces je zelo razgiban, saj je
potrebno nenehno vključevanje v študijski proces (konkretni študijski primeri, veliko je dela
v skupinah, predstavljanje pogledov na podane izzive ...) in veliko šteje kritično razmišljanje
(VTIS, 2016, str. 1–2).
Tuji študentje na Nizozemskem večinoma bivajo v zasebnih namestitvah in ne v študentksih
domovih. Tam je najbolj uporabljeno prevozno sredstvo kolo (za kolesarjenje imajo urejeno
eno najboljših infrastruktur na svetu), sicer pa je možno z eno kartico uporabljati vsa javna
prevozna sredstva (avtobusi, tramvaji, vlaki) (VTIS, 2016, str. 3–8).

5.2

STIČNE TOČKE IN RAZLIKE MED SLOVENIJO IN NIZOZEMSKO

Slovenski sistem študiranja in štipendiranja je precej podoben z nizozemskim, zato gre
vsako leto iz Slovenije precej študentov na študij na Nizozemsko. V naslednji razpredelnici
vidimo število štipendistov, ki so se v zadnjih letih odpravili na študij na Nizozemsko v
primerjavi z vsemi štipendisti, ki so si izbrali študij v tujini.
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Tabela 3: Število štipendistov, ki so odšli na študij na Nizozemsko, v primerjavi z vsemi
štipendisti, ki so se odločili za študij v tujini.

Leto
študija

Število štipendistov, ki so odšli študirat na
Nizozemsko

Skupno število
štipendistov

2002

6

151

2003

5

68

2004

10

53

2005

1

49

2006

1

19

2007

2

21

2008

9

57

2009

10

65

2010

3

72

2011

12

110

2012

5

92

2013

18

110

2014

5

63

2015

10

65

2016

4

59

Vir: Sklad (2017)

Iz zgornje tabele in spodnjega grafa je razvidno, da se vsako leto nekaj študentov odloči za
študij na Nizozemskem. Glede na to, da število vseh štipendistov zajema študente, ki so se
odločili za študij kjerkoli na svetu, delež teh, ki so izbrali Nizozemsko, ni zanemarljiv.
Ena izmed lestvic, QS World University Rankinks (seznam top univerz), je za študijsko leto
2015/2016 vključevala 13 univerz na Nizozemskem, med katerimi je vseh 13 med top 300
univerzami. Še več, kar pet nizozemskih univerz se je uvrstilo med najboljših 100 na svetu.
Najvišje mesto med nizozemskimi univerzami na tej lestvici priprada University of
Amsterdam s 55. mestom, sledita Delft University na 64. mestu in Utrecht University na 94.
mestu (VTIS, 2016). Za primerjavo, v tem študijskem letu je bila ljubljanska univerza
umeščena na lestvici med 500 in 551. mestom (QS Top Universities, 2017). Študij na
Nizozemskem je znan po kvaliteti in mednarodnem prestižu (MZZ, 2017).
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Graf 3: Število štipendistov, ki so odšli na študij na Nizozemsko, v primerjavi z vsemi
štipendisti, ki so se odločili za študij v tujini.
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Na podlagi zbranih podatkov je v spodnji tabeli prikazanih nekaj dejavnikov, ki služijo za
primerjavo slovenskega in nizozemskega sistema študija in štipendiranja.
Tabela 4: Primerjava nekaterih značilnosti med Slovenijo in Nizozemsko

Značilnosti
Tristopenjski študij
Ocenjevalna lestvica
Prijavni sistem
Nastanitev
Delo ob študiju

Osnovna štipendija
Dodatna štipendija

Slovenija
√
1–10
Centralizirani sistem
Študentski domovi +
zasebne nastanitve
Delo preko študentskega
servisa – se ne upošteva
kot zaposlitev
√
x
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Nizozemska
√
1–10
Centralizirani sistem
Zasebne namestitve
Delo preko pogodbe – se
upošteva kot zaposlitev
(plačevanje prispevkov,
pravica do dopusta ...)
√
√

Dodatki k štipendiji
(prevoz, bivanje, uspeh, na
otroka)
Študentska posojila
Financiranje nadarjenih
Štipendije za študij v tujini

Dodatek za prevoz, bivanje,
uspeh,

Dodatek za prevoz, na
otroka

x
√
√

√
√
√

Vir: Lasten

Če primerjamo značilnosti obeh sistemov študija, lahko vidimo, da sta si zelo podobna. Oba
imata bolonjski sistem s tremi stopnjami študija, pri obeh se uporablja ocenjevalna lestvica
1–10. Razlika se najde le v tem, da je nizozemski visokošolski sistem v primerjavi s
slovenskim močno usmerjen k študentu in interaktiven, drugačen je način poučevanja in
raziskovanja. Prav tako lahko izpostavimo, da kljub temu da je razpon ocenjevalne lestvice
na Nizozemskem 1–10, se ocene 1–3 in oceni 9 in 10 zelo redko dodelijo (Study in Holland,
2017a).
Podobnosti je zaznati tudi v načinu prijave na terciarno raven izobraževanja, saj gre v obeh
primerih za centralizirani sistem. Sicer na Nizozemskem ločijo med dvema vrstama univerz
– raziskovalne univerze in univerze za uporabne študije, zato se pogoji za sprejem na ene
in druge nekoliko razlikujejo. Vsekakor prijava poteka preko enotnega sistema, kjer lahko
kandidati navedejo tri programe, kjer bi želeli študirati (tako kot pri nas). Odvisno je seveda,
ali so potem na posameznih programih omejitve ali ne (Evropska komisija, 2017).
Slovenski študent se mora, v kolikor na Nizozemskem biva več kot tri mesece, registrirati
kot njihov prebivalec, pri tem mora navesti razlog bivanja. Tako tudi tujci, ki pridejo na
študij v Slovenijo, potrebujejo začasno dovoljenje za bivanje iz naslova študija. Na
Nizozemskem študenti večinoma ne živijo v študentskih domovih, ampak v zasebnih
namestitvah, medtem ko so pri nas študentski domovi večinoma vedno polni in med
študenti zaželeni, zato posledično veliko tujcev izbere zasebno namestitev. Na Nizozemskem
lahko študenti delajo ob delu (omejeno število ur), vendar na podlagi pogodbe o zaposlitvi,
ki se kot taka tudi šteje (plačevanje prispevkov, možnost dopusta ...) (Studentify, 2017).
Slovenski sistem štipendiranja se nekoliko razlikuje od nizozemskega, saj poznamo državne
štipendije, ki se podeljujejo predvsem na podlagi socialnega cenzusa, na voljo pa so tudi
druge štipendije pod drugimi kriteriji (Zoisova štipendija – za nadarjene, kadrovska
štipendija – finančna spodbuda s strani delodajalcev, štipendije za deficitarne poklice –
spodbujanje določenih poklicev itd.). Večinoma so izobraževalne institucije v Sloveniji javne,
nimajo šolnin (prva in druga stopnja, tretja stopnja je plačljiva), poznamo pa tudi zasebne.
Nizozemska ima zasebno financiranje terciarnega izobraževanja v obliki šolnin, istočasno pa
vsem šolajočim zagotavlja osnovno štipendijo, ki ni vezana na socialni status. Povezana je
s tem, ali upravičenec živi sam ali pri starših, in pogojena z doseganjem določenega
študijskega uspeha (pri nas je dodatek za uspeh). V obeh državah nudijo finančna sredstva
za nadarjene. V Sloveniji nimamo dodatne štipendije, je pa zato na voljo dodatek za bivanje,
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ki pokrije življenjske stroške in dodatek za uspeh kot nagrada. Na Nizozemskem imajo
dodatek na otroka, česar v Sloveniji ne poznamo. Nizozemska na splošno ima dobro
poskrbljeno za mlade, socialno ogrožene in družine (imajo dodatek za enostarševske
družine).
Bistvena razlika med sistemoma je v študentskih posojilih, saj posredno financiranje v
tovrstni obliki pri nas ni preveč razvito. Imeli smo možnosti klasičnih kreditov za študente,
vendar pravega zanimanja zanje ni bilo. Na Nizozemskem je ta sistem dobro razvit, saj se
s posojilom poplača šolnino, posojilo pa se spremeni v štipendijo, v kolikor študent
pravočasno zaključi s študijem. Sam sistem se mi zdi zelo dober, saj na tak način študenti
resneje pristopijo k študiju in ga zaključijo v roku. Morda bi tak sistem deloval tudi pri nas
in bi tako zmanjšali fiktivne vpise v izobraževalne programe z namenom pridobitve
študentskega statusa za opravljanje študentskega dela. Prednost slovenskega sistema pa
so zagotovo kadrovske štipendije, ki že v času šolanja dajejo dijakom in študentom možnost
sodelovanja s podjetji, opravljanja prakse, raziskav itd.
Študenti, ki so že upravičeni do nizozemske finančne podpore za študij na Nizozemskem in
želijo nadaljevati svoj študij v tujini, lahko zaprosijo za finančno pomoč za študij v tujini, če
študijski program ustreza nizozemskim standardom. Ne glede na narodnost mora študent
prebivati na Nizozemskem vsaj 3–6 let pred začetkom študija (Student news, 2017). V
Sloveniji je možno pridobiti štipendijo za študij v tujini tudi, če študenti prej niso bili
prejemniki kakršnekoli finačne pomoči s strani države za izobraževanje, je pa za pridobitev
take štipendije veliko drugih kriterijev.
Tudi tuji študenti, ki se šolajo na Nizozemskem, imajo možnost zaprositi za posojilo do
omejene vrednosti, ki jo morajo potem, ko se zaposlijo, vrniti. Izpolnjevati morajo kriterije,
kot je, da živijo na Nizozemskem vsaj 5 let, je njihov partner zaposlen na Nizozemskem s
polnim delovnim časom ali 56 ur mesečno na podlagi pogodbe o delu delajo na
Nizozemskem (VTIS, 2016, str. 2). V Sloveniji se podeljujejo štipendije v obliki nepovratnih
sredstev za tuje študente, vendar le za državljane določenih držav. Razpise za takšne
štipendije pripravlja sklad za štipendije v sodelovanju in v skladu z navodili iz pristojnih
ministrstev (MZZ, MIZŠ).
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6 REZULTATI RAZISKAVE
6.1

PREVERITEV HIPOTEZ

Na začetku magistrskega dela so bile zastavljene tri hipoteze, ki so se v nalogi preverjale
na podlagi uporabe različnih metod in raziskovanja. Prvi dve hipotezi sta potrjeni, tretja pa
je potrjena le deloma.
HIPOTEZA 1: Postopek odločanja o štipendijah za študij v tujini je kompleksen
in ga je zaradi upoštevanja javnega interesa ter raznolikosti sistemov študija v
tujini in zagotavljanja enakih možnosti vlagateljem težko poenotiti oziroma
poenostaviti.
Analiza celotnega postopka in vseh faz odločanja o štipendijah nam že z obsegom analize
dokazuje, da ne gre za kratek ali preprost proces. Že samo razpisno besedilo ni kratko,
veliko je pogojev za pridobitev štipendije, veliko je dokumentacije, ki jo mora vlagatelj
priložiti, in ogromno je dela ob natančnem in vestnem pregledovanju vlog. Skozi analizo
postopka sem ugotovila, zakaj so posamezni pogoji postavljeni ali zakaj in kako se
dokumentacija pregleduje oziroma ocenjuje. Pri tem postopku je treba upoštevati veliko
različnih kriterijev, zaradi česar lahko potrdim, da gre za kompleksen postopek.
V poglavju o pravnih značilnostih pogodbe, ki se na podlagi uspešno izvedenega postopka
in podeljene štipendije podpiše, sem ugotovila, da je v ozadju teh štipendij precej prisoten
javni interes, ki ga država ščiti. Po navedbah Jerovška in Kovačeve (2016) je pri javnem
štipendiranju vedno nek razkorak med interesi vlagateljev in med javnim interesom države,
ki se kaže v vsakokratnem razpisu.
Ko se podeljuje javni denar v obliki štipendij, se javni interes izraža v smiselni porabi javnih
sredstev, to je glede na njihov namen (Kovač, Remic, Sever, 2010, str. 28). Sredstva so
namenjena študentom za študij v tujini, kjer pridobijo kvalitetno izobrazbo, ki jim lahko
pomaga do službe v RS, ki doprinese k razvoju države. Zato lahko rečemo, da se celoten
postopek vodi ob upoštevanju interesov vlagateljev (pridobitev štipendije) in ob
upoštevanju javnega interesa.
Skozi analizo je možno razbrati, da si sistemi študija v državah po svetu in v Evropi niso
enaki in da to dejstvo ni zanemarljivo, kvečjemu vpliva na potek postopka dodelitve
štipendije. Zaradi zagotavljanja enakih možnosti je treba upoštevati kriterije za vse
vlagatelje enako, kar lahko tudi podaljša proces odločanja. Težko govorimo o poenotenju
takšnega postopka, saj bi s tem posegali v enake pravice vlagateljev. Zgoraj zapisana teza,
da gre pri štipendijah Ad futura za študij v tujini za kompleksen postopek, ki ga zaradi
javnega interesa, raznolikosti sistemov študija v tujini in zagotavljanja enakih možnosti, se
tako potrdi.
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HIPOTEZA 2: Obveznost zaposlitve zasleduje namen štipendijskega programa
štipendiranja študija v tujini s ciljem javnega financiranja za zagotovitev visoko
izobraženega in usposobljenega kadra za gospodarski in tehnološki razvoj
Slovenije in pripomore k preprečevanju bega možganov.
Pri analizi pogodbe o štipendiranju, ki se podpiše po prejemu pozitivne odločbe o Ad futura
štipendiji za študij v tujini, sem se seznanila z zaposlitvenim pogojem, ki pravi, da se morajo
štipendisti po zaključenem študiju v tujini zaposliti ali se samozaposliti pri delodajalcu s
sedežem v RS. Tekom celotne naloge in že v prvem delu analize samega postopka sem
večkrat naletela na poudarek namena teh štipendij, ki je zagotovitev visoko izobraženega
in usposobljenega kadra za gospodarski in tehnološki razvoj Slovenije.
Mladi morajo v tujino po mednarodne izkušnje in po dodatne kompetence, ki jim bodo
pomagale pri zaposlovanju. Študentje na študiju v tujini namreč izpilijo mehke veščine, ki
so med najbolj pogostimi zahtevami delodajalcev pri iskalcih prve zaposlitve (Vadnjal,
2013). Te veščine so za uspeh na trgu dela v prihodnosti ključne (Prah, 2012). Tudi
izobrazba lahko prinese večjo stopnjo rasti BDP, kar pomeni da izobraževanje vpliva na
gospodarski razvoj države (Senjur, 2002, str. 294–295).
Za izpolnitev namena oziroma za gospodarski in tehnološki razvoj Slovenije je seveda
smiselna (samo)zaposlitev pri delodajalcu s sedežem v RS, saj se s plačevanjem prispevkov
veča blaginja države, ideje in dobre prakse iz tujine se tako prenesejo v slovenski prostor
ter učinkovito pripomorejo k razvoju države. Investicija države v posameznika se tako
povrne.
Ugotovila sem, da je beg možganov naraščujoč pojav in predstavlja problem tudi v Sloveniji.
Za rešitev tega problema je treba spremeniti razmere in jih narediti privlačne, da do tega
pojava ne bo prihajalo v večji meri. Nidorfer pravi, da je beg možganov možno zaustaviti,
če se ustvarijo boljši pogoji za življenje, predvsem glede stanovanjske problematike mladih
in družinske problematike (2005, str. 11–12). Obveznost zaposlitve je le eden izmed
dejavnikov, ki pripomorejo k preprečevanju tega pojava.
Na podlagi zgoraj navedenih ugotovitev se teza, da obveznost zaposlitve zasleduje namen
štipendijskega programa štipendiranja študija v tujini s ciljem javnega financiranja za
zagotovitev visoko izobraženega in usposobljenega kadra za gospodarski in tehnološki
razvoj Slovenije in pripomore k preprečevanju bega možganov, potrdi.
HIPOTEZA 3: Slovenski študenti se zaradi primerljivosti sistema pogosto
odločajo za študij na Nizozemskem.
Primerjava slovenskega sistema z nizozemskim je pokazala, da sta si sistema precej
podobna, tako v sistemu študija kot pri štipendiranju. Študij je zelo podobno zasnovan,
razlika je v tem, da imajo na Nizozemskem drugačen pristop k delu (usmerjen k študentu
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in interaktiven) in se glede na uvrstitve na lestvice ponašajo z zelo kvalitetnimi
izobraževalnimi institucijami, ki nudijo zelo kakovostno izobrazbo (VTIS, 2016, str. 1–2).
Prav tako se sistem štipendiranja v Sloveniji lahko kosa z nizozemskim, v nekaterih pogledih
ga slovenski celo prekaša in nudi več štipendij. Na Nizozemskem pa poznajo tudi možnost
posojila, ki se lahko, če študent v roku zaključi študij, spremeni v štipendijo (Student news,
2017).
Primerljivost sistema je le eden izmed kriterijev, zaradi katerih se študenti odločajo za študij
na Nizozemskem (drugi kriteriji so lahko tudi visoka kakovost študija, drugačen pristop k
delu, boljši pogoji za študij ...). Nizozemski sistem je do tujih študentov zelo odprt (VTIS,
2016, str. 1–2).
V primerjavi z vsemi štipendisti, ki se iz Slovenije odpravijo na študij v tujino, je sicer vsako
leto nekaj takih, ki gredo na Nizozemsko, se jih pa vseeno največ odloči za Veliko Britanijo,
ZDA, Avstrijo.
Zaradi zgoraj navedenega se teza, da se slovenski študenti zaradi primerljivosti sistema
pogosto odločajo za študij na Nizozemskem, deloma potrdi.

6.2

PRISPEVEK K STROKI, ZNANOSTI IN PRAKSI

Magistrsko delo ponuja vse informacije v zvezi z Ad futura štipendijo za študij v tujini na
enem mestu. Izbrana tematika raziskave je aktualna, saj je mobilnost vedno bolj
pomembna. Konkretni uporabniki rezultatov in ugotovitev magistrske naloge so lahko
predvsem bodoči vlagatelji, sedanji štipendisti in snovalci politik na področju izobraževanja
in zaposlovanja. Rezultati in informacije so na voljo tudi širši javnosti, ki omenjenih štipendij
še ne poznajo ali jih poznajo le bežno (dijaki, šole, univerze oziroma fakultete, organizacije
na odročju šolstva ipd.). Namen magistrskega dela je, da postane štipendija čim bolj
prepoznavna in poznana čim širšemu krogu ljudi ter da je na voljo enotna zbirka informacij
o tej štipendiji, ki bo dostopna vsakomur. Prav tako je iz statistične analize možen vpogled
v zgodovino podeljevanja te štipendije, ki lahko doprinese k razumevanju kompleksnosti, ki
to štipendijo ločuje od drugih.
Rezultati raziskave uvodoma obsegajo celovit pregled nad mednarodno mobilnostjo in njeno
povezavo z izobraževanjem ter trgom dela. Prav tako gre za celostni pregled nad
štipendiranjem študija v tujini, saj drugih tovrstnih štipendij, podeljenih s strani države, v
Sloveniji ni. S tem upravno-pravna stroka dobi dodano vrednost z vidika analize upravnega
postopka pri podeljevanju teh štipendij, v nadaljevanju pa tudi na pravnem področju glede
štipendijskih razmerij in pogodb, ki se tako sklepajo. Analiza teh institutov prikazuje
možnosti izboljšav, obenem pa ob izpostavljanju nekaterih problematik podaja tudi rešitve.
Z obravnavo norm upravnega prava in razmerja, ki se v procesu uporabe le-tega tvori, gre
za prispevek na področje upravnopravne znanosti.
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Celotno delo je izvirno predstavljeno, saj se s predstavitvijo problematike podeljevanja teh
štipendij prikazuje celotno ozadje in dileme, ki se ob tem pojavljajo. Stroki se tako ponuja
še predhodno neraziskano področje, katere ugotovitve bodo morda v prihodnje prispevale
predvsem k strpnosti in razumevanju tekom samega postopka ter tudi po njem.
Zaradi zahteve po zaposlitvi v RS je posebej predstavljena povezava med pomenom
izobraževanja, vstopom na trg dela in samim študijem v tujini. Na trgu delovne sile se stvari
bliskovito spreminjajo, potrebno je prilagajanje in iskanje novih poti, kako lažje do službe.
Izobrazba je ključna pri vstopu na trg dela, v današnjih časih pa je pomemben poudarek
delojemalcev na mehkih kompetencah, kar študij v tujini prinaša. V nalogi so vsi pojmi med
seboj smiselno povezani in utemeljen je namen, ki ga je RS s podeljevanjem teh štipendij
želela doseči. Izpostavljene so tudi aktualne slabosti sistemov izobraževanja, trga dela in
vpliva okolice na beg možganov, da bi bili v prihodnosti nanje bolj pozorni ter z željo, da se
v bodoče na omenjenih področjih tudi kaj spremeni.
Ugotovljene so bile tudi pomanjkljivosti slovenskega izobraževalnega sistema, čemur
botruje dejstvo, da gre vedno več študentov študirat v tujino. Opredeljene prednosti
izobraževalnih sistemov v tujini lahko pripomorejo izobraževalnim institucijam, da izboljšajo
njihovo delovanje in postanejo bolj konkurenčne. Prispevek gre tudi k upravljanju človeških
virov (ang. human resource management, na kratko HRM), ki se ukvarja s kadrovskim
managementom in razvojem vodenja. Gre za gradnjo učinkovitih kadrovskih procesov,
usmerjenih v zaposlene in motivacijo za delo. Študij v tujini in kompetence, ki jih ta prinese,
so na tem področju vedno bolj v ospredju in štipendiranje študija v tujini in vse njegove
pozitivne koristi imajo tako dodano vrednost tudi pri delodajalcih in njihovih kadrovskih
službah. Štipendiranje pripomore tudi k povečevanju zaposlovanja.
Pomemben prispevek mojega magistrskega dela je tudi raziskava primerljivosti slovenskega
in nizozemskega sistema študija in štipendiranja. Predstavljen je bil institut študenskega
posojila, ki se lahko pretvori v štipendijo, kar se mi zdi zelo dobro zastavljeno in bi tudi v
slovenskem prostoru lahko uspešno delovalo in tudi pripomoglo k izboljšanju našega
sistema visokošolskega izobraževanja.
Uporabnost rezultatov se kaže v aktualnosti tematike in kot pomemben dejavnik vsem, ki
se bodo kdaj srečali s tovrstno štipendijo. Ozadje procesa dela in pogodbe bo morda
pripomoglo k lažjemu razumevanju postopka in obveznosti.
V delu so uporabljene znanstveno-raziskovalne metode, ki so značilne za pravne oziroma
družbene znanosti. Gre predvsem za pravno analizo postopka in pogodbe, ki sledi
upravnemu postopku dodelitve štipendije.
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7 ZAKLJUČEK
Izobraževanje na terciarni ravni postaja vse pomembnejše orodje pri spodbujanju in razvoju
gospodarske rasti in za zmanjševanje družbene neenakosti. Izobraževanje ustvarja
kvalificirano delovno silo, ki je gonilna sila današnjega sveta. Premalo je poudarka na tem,
kaj izobraževanje za posameznika ali za državo pomeni. Ne gre samo za investicijo, ki jo
izobraževanje zahteva, pomembnejši je output, ki nam ga izobraževanje da. Zaključek
izobraževanja in vstop v svet dela sta tesno povezana. Terciarno izobraževanje prinaša
posamezniku, družbi in gospodarstvu veliko koristi, zato je njegov pomen večjih razsežnosti.
Pomen
mednarodne
mobilnosti
v
visokošolskem
izobraževanju
narašča.
Internacionalizacija visokega šolstva ta pomen poudarja in načrti za prihodnost kažejo, da
bo mobilnih študentov vedno več. Pomen mednarodne mobilnosti se kaže predvsem v
prednostih študija v tujini. Mednarodna mobilnost prinaša veliko pozitivnih učinkov, kot je
večje razumevanje in spoštovanje kulturnih razlik, potrpežljivost in upiranje diskriminaciji.
Poleg strokovnega znanja, dodatne izbire študijskih programov, znanja o tuji kulturi in
znanja jezika ima pozitivni učinek tudi na posameznika. Mobilnost prinaša prispevek h
kariernemu in osebnostnemu razvoju. Sodelovanje, bolj samozavesten pristop in večja
stopnja samostojnosti pripomorejo, da je mobilen študent po zaključenem študiju
konkurenčen ob vstopu na trg dela. Mobilnost dodatno spodbuja tudi konkurenčnost med
posameznimi visokošolskimi zavodi in tako vodi k večji kvaliteti študija in večji kakovosti
visokošolskega izobraževanja na državni ravni. Kakovost študija je pomemben dejavnik pri
odločanju, kam na študij, zato visokošolski zavodi več vlagajo v razvoj kakovosti.
Kot pomemben premik na trgu dela šteje internacionalizacija institucionalnih sistemov in
povečanje povpraševanja delodajalcev po dodatnih kompetencah kandidatov za zaposlitev.
Tukaj govorimo o mehkih veščinah. Ker je stabilen trg dela dejavnik, ki pelje do stabilne
gospodarske rasti, se je treba na trgu dela prilagajati novonastalim situacijam. Študenti z
mednarodno mobilnostjo zagotovo pripomorejo k večji fleksibilnosti trga dela, saj po
končanem študiju drugače pristopajo k iskanju zaposlitve. Mobilni študenti pridobijo
nekatere osebne lastnosti, način komuniciranja, sposobnost sodelovanja in perspektiven
pogled na problematiko, ki delodajalcu lahko predstavljajo kvečjemu dodano vrednost. Te
mehke veščine so eden od učinkov mednarodne mobilnosti, katero toliko poudarjamo kot
ključno v današnjih časih.
Komplementarna znanja opredelimo kot nekakšno kombinacijo medosebnih, intelektualnih
in praktičnih spretnosti, ki pomagajo ljudem, da so pozitivni v danih trenutkih, da se znajo
prilagoditi novonastali situaciji in se znajo spopasti z novimi izzivi. To so veščine, ki so med
najbolj pogostimi zahtevami delodajalcev pri iskalcih prve zaposlitve. Rečemo lahko, da
študenti na študiju v tujini precej izpilijo te mehke veščine, kar jih naredi bolj zaposljive.
Nekateri jih doma nimajo možnosti razvijati oziroma jih prav zaradi odhoda od doma lahko
razvijajo v precej večji meri.
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Pri premagovanju ovir mednarodne mobilnosti so pomembni finančni ukrepi izobraževalne
politike – in tu so mišljene predvsem štipendije. Dostopnost informacij o študiju v tujini in
o štipendijah za mobilnost je treba okrepiti, saj v slovenskem prostoru morda niso še
poznane vsem, ki bi jih to zanimalo. Štipendije so namenjene spodbujanju izobraževanja,
doseganju višje ravni izobrazbe in spodbujanju mednarodne mobilnosti.
Štipendije za študij v tujini so namenjene izobraževanju za doseganje višje ravni izobrazbe,
štipendist torej pridobi štipendijo za celoten izobraževalni program na posamezni stopnji.
Višine štipendij so izredno visoke in brez takšne finančne pomoči posameznik morda ne bi
uspešno zaključil študija v tujini ali se v tujino sploh ne bi odpravil. Te vrste štipendij
pripomorejo marsikomu, da mu je študij v tujini sploh omogočen.
Leta 2014 je stopil v veljavo nov Zakon o štipendiranju, ZŠtip-1, ki je prinesel bistvene
novosti. Zakon vključuje in opredeljuje tudi štipendije Ad futura in podrobneje ureja pogoje
ter merila za pridobitev teh štipendij. Zakon je bilo sicer treba nekoliko spremeniti in glede
na to, da niso vse določbe zakona optimalne, bodo v prihodnosti še nove spremembe te
zakonodaje. Trenutno so Ad futura štipendije v skladu z vsemi zahtevami in se zakonodaja
lahko normalno izvaja tako, kot je določena.
Postopek podeljevanja štipendij za študij v tujini je drugačen od ostalih postopkov za
pridobitev štipendije. Procedura traja dalj časa in že samo razpisno besedilo je precej dolgo,
kar nam da vedeti, da je v ozadju precej dejavnikov, ki lahko vplivajo na dolgotrajnost
postopka. Že samo dopolnjevanje vlog načeloma traja precej dolgo, saj se rok za dopolnitev
vloge večinoma izteče konec poletja in dopolnitve vlog začnejo masovno prihajati v začetku
jeseni. Pri dolgotrajnosti postopka je velik del krivde pripisati temu, da izobraževalne
institucije po svetu nimajo enotnih sprejemnih postopkov na izobraževalni program oziroma
ustanovo, kar pomeni, da se tudi začetki študijskega leta razlikujejo, prav tako roki za vpis
v te programe.
Nadalje je tudi postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev kandidatov lahko dolgotrajen,
predvsem preverjanje javne veljavnosti oziroma akreditiranosti programov in izobraževalnih
institucij v tujini na Enic-Naric centru, saj gre v nekaterih primerih za zelo kompleksen
postopek (npr. transnacionalno izobraževanje). K dolgotrajnosti postopka ne prispeva zgolj
to, kdaj se sprejemni postopki zaključujejo in nepopolnost vlog, temveč tudi zahteven
postopek točkovanja oziroma ocenjevanja vlog (postopek prevedb in izračuna povprečne
ocene kandidatov, uvrščanje vse večjega števila interdisciplinarnih študijskih programov
glede na smer študija, preverjanje ostalih dosežkov kandidatov, npr. delovne izkušnje,
funkcije …). Kljub vsemu se je treba držati zakonskih okvirov in zaradi tega občutno
skrajšanje postopka glede na trenutno zastavljena določila razpisa v tem trenutku ni
izvedljivo.
Štipendist po prejemu pozitivne odločbe o dodelitvi štipendije za študij v tujini podpiše z
organom, ki te štipendije podeljuje, pogodbo o štipendiranju. Pogodba določa, da mora
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štipendist po zaključenem izobraževanju, za katerega je prejel štipendijo, skleniti delovno
razmerje z delodajalcem s sedežem v Republiki Sloveniji. Delovno razmerje štipendista pri
delodajalcu s sedežem v Republiki Sloveniji s polnim delovnim časom mora trajati vsaj toliko
let, kolikor študijskih let je trajalo štipendiranje. Štipendist izpolni svojo obveznost tudi, če
se samozaposli za polni delovni čas v Republiki Sloveniji in dejavnost opravlja kot edini
poklic. Čas, v katerem naj štipendisti izpolnijo svojo obveznost, je z novo zakonodajo od
2014 dalje določen širše. Štipendisti imajo na voljo dovolj let (5, 10, 15), v katerih se lahko
za ustrezen čas (samo)zaposlijo pri delodajalcu v RS.
Pri podeljevanju štipendij Ad futura za študij v tujini gre za javna sredstva, s katerimi je
treba ravnati skrbno, gospodarno in učinkovito ter v skladu z namembnostjo. Tu gre za
javni interes, saj se javni denar porablja z nekim namenom, in sicer s ciljem pridobiti nazaj
v RS izobražen kader in tako izboljšati gospodarstvo v državi. Treba je biti pozoren na
namen štipendiranja, ki je zagotavljanje izobraženih kadrov za razvoj Slovenije. S
(samo)zaposlitvijo pri delodajalcu s sedežem v RS štipendist torej prispeva k razvoju
Slovenije.
Ob vsem tem ne smemo pozabiti, da pridobitev visokošolske izobrazbe ni samo javna,
temveč tudi zasebna dobrina, saj posamezniku omogoča višjo kakovost življenja (boljše
zaposlitvene možnosti, večji ugled, večje možnosti zaslužka itd.). S podeljevanjem visokih
štipendij za študij na najboljših izobraževalnih institucijah v tujini se država zaveda pomena
investiranja v izobraževanje, ki je ključnega pomena za gospodarsko rast. Štipendist s
pridobitvijo javno veljavne izobrazbe v tujini predvsem in v največji meri investira vase ter
v svojo prihodnost, pri tem pa zaprosi za pomoč državo, zato se zdi smiselno, da štipendisti
državi povrnejo njeno pomoč z izpolnitvijo zaposlitvenega pogoja. V končni fazi gre za
najbolj invoativne, podjetne in perspektivne posameznike.
Ne smemo zanemariti tudi problema bega možganov – predvsem zaradi odseljevanja
študentov, ki se odločajo za študij v tujini. Beg možganov kot odhajanje izobraženega kadra
na delo v tujino prinaša večinoma negativne posledice za državo izseljevanja. Rešitev je v
ustvarjanju boljših pogojev za življenje, zaradi katerih posamezniki ne bodo imeli želje, da
bi ostali v tujini, temveč se bodo z veseljem vračali v matično državo. Slovenija nudi nekaj
ugodnosti, treba jih je le bolje izpostavljati in jih uspešno promovirati ne le domačinom, ki
bi radi pobegnili v tujino, temveč tudi tujcem, ki iščejo priložnost drugje. Zaposlitveni pogoj
iz pogodbe o štipendiranju zagotovo prinaša zmanjševanje bega možganov, saj se
štipendisti morajo vrniti v Slovenijo in »oddelati« svojo obveznost. Po izpolnitvi obveznosti
se lahko vrnejo v tujino, apelira pa se na željo, da bodo v Sloveniji našli svojo idealno
zaposlitev in si tudi ustvarili življenje. Mladim se svetuje nabiranje mednarodnih izkušenj v
tujini, kjer pridobijo širši pogled, se naučijo strpnosti, novih prijemov spopadanja z izzivi in
osvojijo vse potrebne kompetence za razvoj države. Najpomembnejši je njihov povratek
nazaj, da tudi državi s tem kaj doprinesejo. V kolikor država investira v izobrazbo brez
primernega okolja za uporabo pridobljenega znanja, z vidike države ni učinkovito, saj to
vodi k begu možganov. Poskrbeti je treba za primerno okolje, kjer se bodo posamezniki
želeli ustaliti.
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Študij na Nizozemskem je znan po kvaliteti in mednarodnem prestižu. Glede študija imata
državi veliko podobnosti, slovenski sistem štipendiranja pa se nekoliko razlikuje od
nizozemskega. Bistvena razlika med sistemoma je v študentskih posojilih, saj posredno
financiranje v tovrstni obliki pri nas ni preveč razvito. Na Nizozemskem je ta sistem dobro
razvit, saj se s posojilom poplača šolnino, posojilo pa se spremeni v štipendijo, v kolikor
študent pravočasno zaključi s študijem. Tako študenti še resneje pristopijo k študiju in ga
zaključijo v roku – to bi morda potrebovali tudi v Sloveniji in tako zmanjšali fiktivne vpise v
izobraževalne programe z namenom pridobitve študentskega statusa za opravljanje
študentskega dela.
Skozi magistrsko delo sem prišla do spoznanja, kakšen postopek podeljevanja štipendij se
odvija v ozadju in kaj štipendija Ad futura za študij v tujini sploh prinaša. Na enem mestu
je možno dobiti vse informacije o tej štipendiji, s čimer je namen naloge izpolnjen. Rezultati
in informacije so na voljo širši javnosti in drugim zainteresiranim akterjem, kar bo prineslo
dodatno promocijo in prepoznavnost ter dostopnost te štipendije.
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