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POVZETEK
Magistrsko delo se nanaša na tematiko mednarodnega in upravnega prava s področja
izobraževanja in štipendiranja, ki ga v večini tvorijo mednarodne pogodbe in raznovrstni
dokumenti mednarodnih organizacij. Vsa vprašanja v zvezi s štipendijami, katere se v
Republiki Sloveniji podeljujejo z namenom spodbujanja izobraževanja in doseganja višje
izobrazbene ravni upravičencev, krajšanju dobe izobraževanja in izboljšanju zaposljivosti,
ureja krovni zakon o štipendiranju, ki je stopil v veljavo z začetkom leta 2014. Slednji je s
spremembami in dopolnitvami odpravil številne pomanjkljivosti predhodnega zakona, ki je
urejal štipendiranje, vendar kljub vsemu še vedno obstaja vrsta dilem glede temeljnih
vprašanj, kot je pravna narava štipendijskega razmerja. Zato je bila o tem opravljena
raziskava. Ključna dilema je pravni značaj določene štipendije, saj sta od tega odvisna
nabor pravic štipendistov ter vrsta sodnega varstva.
Vrste štipendij zaznamujejo različne vrste štipendijskih razmerij, katera se razvrščajo po
posameznih pravnih panogah na podlagi svojih značilnih elementov, v razmerju med
posamezniki in oblastjo oziroma ostalimi subjekti. Zato je pristojnost organov pri
odločanju o dodelitvi pravice do posamezne štipendije ter pristojnost sodišč v primeru
sporov, v tovrstnih zadevah za posamezno vrsto štipendije specifična.
Sam namen in cilje podeljevanja določenih štipendij sem preučila tudi empirično.
Ugotovila sem, da sofinancirana kadrovska štipendija ni pripomogla k povečanju
zainteresiranosti delodajalcev za njihovo podeljevanje. Nasprotno, število podeljenih teh
vrst štipendij se vsako leto znižuje, v preteklem letu pa je bilo zabeleženo najnižje število
podeljenih doslej. Razlog za to v večji meri pripisujem nestabilnim gospodarskim
razmeram, sem pa potrdila hipotezo, da se obenem delodajalci prilagajajo le-tem tako, da
razliko nadomeščajo s študentskim delom.
Ključne besede: upravno pravo, štipendiranje, štipendijska razmerja, kadrovska
štipendija, študentsko delo
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SUMMARY
Analysis of selected systems aspects and trends of scholarships in Slovenia
This master thesis refers to the subject of education and scholarship parts of Slovenian
international and administrative law that is mostly composed of international contracts
and miscellaneous documents related to international organisations. The scholarship
umbrella act, applicable since the beginning of 2014, governs all subjects concerning
scholarships, that are used in Slovenia for promotion of education and achieving higher
educational levels, shortening of educational process and improvement of employability.
This law has the amendments that have eliminated a number of shortcomings of the
previous Law, however there is still a number of dilemmas concerning fundamental
questions one of them being the legal nature of the scholarships. This is why a study was
made on this subject. Key problem is the legal character of a particular scholarship, as
this determines the rights of the Scholar and the type of judicial protection.
Types of scholarships are characterised by different types of scholarship contracts, these
are separated into particular branches of law on the basis of their characteristic elements,
the relationships between individuals and the government or other entities. This is why
the competence of the authorities, deciding body for the allocation of individual
scholarships and jurisdiction of the courts in case of disputes, for each type of
scholarships is very specific.
This thesis also looks at the purpose and goals of scholarship allocation from an empirical
point of view. The results found that cofounding corporate scholarships has not increased
the interest of companies in such scholarships. The opposite happened where we see a
decreasing pattern of such scholarships, and hence we have seen the lowest number of
cofounded corporate scholarships in last year. Reason behind such occurrence is, in my
opinion, unstable economic situation. On the other hand, thesis also confirms the
hypnotises that companies adapt to such situations by offering student jobs.
Keywords: administrative
scholarships, student work
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1 UVOD
Znanje ima zadnja leta v današnji družbi vedno večji pomen, saj izobraževanje postaja
bistvenega pomena z vidika družbenega razvoja, kar lahko pripomore k spodbujanju
gospodarske rasti, izboljšanju socialne kohezije, zmanjševanju družbenih neenakosti ter s
tem k večji družbeni blaginji. Tudi pri individualnem razvoju posameznika ima
izobraževanje pomembno vlogo, saj se odraža v njegovi pripravi na zaposlitev in na
življenje aktivnega člana družbe. Višja je izobrazba družbe, višji je nivo kompetenc in
posledično višji potencial posameznikov. Za razvoj in obstoj demokratične kulture je
visoko šolstvo poglavitnega pomena, ker višja stopnja izobrazbe pozitivno vpliva na
družbo v smislu boljšega zdravstva, socialne kohezije, starševstva in podobno. Take
družbe so bolj učinkovite pri uresničevanju ciljev, ki z vrednotami kot sta medsebojno
podpiranje in solidarnost, zagotavljajo zaščito vsakega posameznika družbe.
Delo je temeljna človekova vrednota. Gre za dejavnost, s katero si posameznik zagotovi
ekonomske razmere za življenje in je posredno povezano z izobrazbo. Če pogledamo iz
stvarnega stališča, vidimo, da je delo bistven pogoj za napredek družbe, za uspešno
delovanje države ter za obstoj zadovoljnih in dostojanstvenih ljudi, ki to delo opravljajo.
Premoženje, kapital in denar kot premoženjske vrednote navsezadnje izhajajo iz dela.
Sodobne pravne ureditve urejajo različne oblike organizacij, kjer se delo lahko opravlja ter
kjer nastajajo in delujejo v okviru prostovoljnih ravnanj in odločitev delavcev in
delodajalcev.
Najvišje pravo, ki učinkuje na vseh področjih, med drugim tudi na omenjenem področju
izobraževanja, štipendiranja, pa tudi na področju človekovega dela, je mednarodno pravo.
Norme mednarodnega prava so v hierarhičnem smislu nad celotnim pravnim redom
nacionalnih držav, kar pomeni, da morajo sodobne pravne ureditve le-te upoštevati v prvi
vrsti. Vsebovane so tako v mednarodnih pogodbah kot v mednarodnem običajnem pravu
in so obvezujoče.
Štipendiranje je eden izmed pomembnejših faktorjev za zagotavljanje ustrezne in višje
izobrazbene ravni prebivalstva, konkurenčnost na trgu dela in s tem celotnega
družbenega razvoja. Štipendija je pravica do denarnega prejemka, ki se štipendistu dodeli
za posamezni izobraževalni program na posamezni ravni izobraževanja. S primernim
sistemom štipendiranja država lahko štipendistom omogoči, da se kakovostno izobrazijo in
s tem dosežejo možnosti za zaposlitev in zaposljivost na trgu delovne sile. Z letom 2014 je
področje štipendiranja v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju RS) urejeno z novim
sistemskim Zakonom o štipendiranju (Ur. list RS, št. 56/13 in 99/13 – ZUPJS-C., v
nadaljevanju ZŠtip-1), ki je bil sprejet v sredini leta 2013, s ciljem celovitejše,
preglednejše in enovitejše ureditve tega področja.
Zakon podrobneje ureja štipendijska razmerja in s tem šest vrst štipendij, izmed katerih
ima vsaka svoj edinstven namen. Gre za državno štipendijo kot finančna pomoč, za kritje
stroškov mladih, ki izhajajo iz socialno šibkejših družin, Zoisovo štipendijo za spodbujanje
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mladih k še večjemu nadgrajevanju njihovih znanj skozi znanstveno raziskovalno
dejavnost, štipendijo za deficitarne poklice in kadrovsko štipendijo za zadovoljitev potreb
delodajalcev po iskanih kadrih in znižanja števila brezposelnih oseb, štipendijo za Slovence
v zamejstvu in po svetu ter Ad futura štipendijo za širši spekter znanj, izkušenj in
kompetenc. Kljub temu, da zakon ni še dolgo v veljavi, so se že začele kazati prve
slabosti, ki ponovno kažejo na pomanjkljivosti in še vedno neprimerno ureditev v
določenih delih zakona.
Kadar mladi želijo pridobiti štipendijo, vstopijo v neko vrsto pravnega razmerja, ki je med
dvema ali več pravnimi subjekti urejeno s pravnimi pravili. Raznolikost pravnih razmerij se
odraža v specifičnih značilnostih posameznega razmerja, ki so bistvenega pomena za
delovanje družbe kot celote. Pogoj za nastanek razmerja je poleg abstraktne norme tudi
relevantno dejstvo, katerega rezultat se preverja z izvajanjem nadzora nad celotnim
delovanjem s strani pristojnih organov in sodišč.
Pot skozi izobraževanje posameznika na sekundarni ali terciarni ravni praviloma pelje v
zaposlitev v neki delovni organizaciji. Skozi to pot se dijak ali študent lažje prebije, če za
stroške izobraževanja prejema katero od naštetih štipendij. Še posebno kadrovska
štipendija je namenjena mladim, da se že tekom izobraževalnega procesa vpeljejo v
delovni proces, katerega del naj bi kasneje postali z zaposlitvijo pri delodajalcu
štipenditorju. Ta vrsta štipendije je danes zaradi visokega števila mladih, ki ne morejo
dobiti dela, še posebno velikega pomena, vendar se zanimanje zanjo vsako leto
zmanjšuje, tako s strani delodajalca kot s strani dijakov in študentov.
Namen magistrskega dela je preučiti urejenost področja izobraževanja in štipendiranja v
mednarodnem pravu, natančneje v aktih mednarodnih organizacij, med njimi tudi v Svetu
Evrope (v nadaljevanju SE) in Evropski uniji (v nadaljevanju EU), preučiti urejenost
štipendiranja v RS in natančno opredeliti štipendijska razmerja, v katera vstopajo
posamezniki s pravico do štipendije. Glavni in hkrati najpomembnejši namen dela pa je
ugotoviti razloge za vsakoletno zmanjševanje kadrovskih štipendij.
Glavni cilj dela je predstaviti politiko štipendiranja z opredelitvijo mednarodno pravnih
aktov področja izobraževanja in štipendiranja, predstaviti pravno analizo sistema
štipendiranja v RS po posameznih vrstah štipendij s pozitivno in negativno kritiko novih
določb in sprememb, ki so nastale z novim zakonom. Poleg tega je cilj tudi analizirati
posamezno vrsto štipendije glede na naravo njihovih razmerij ob hkratni opredelitvi
pristojnih organov in vrsto sodnega nadzora ter podati vzroke za upad kadrovskih
štipendij in s tem povezane slabosti, kot tudi problematiko trenutnega sistema, ki ga
prinaša kadrovsko štipendiranje.
Celotna zakonodaja opredeljuje vrsto pravic, jaz pa sem si izbrala področje štipendiranja,
saj je na tem področju premalo raziskanega. Teme, kot so pravica do pridobitve
štipendije, štipendijski sistem v RS in drugod po svetu ter ureditve posameznih vrst
štipendij, so bile v pretekih letih že velikokrat proučene v diplomskih nalogah, magistrskih
delih, raznovrstnih raziskavah in drugi literaturi, ki jih bom v magistrskem delu tudi sama
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uporabila. Na območju države pa do sedaj ni bilo izvedenih konkretnih raziskav, ki naj bi
se nanašale na mednarodno pravno ureditev področja izobraževanja in štipendiranja, niti
na naravo štipendijskih razmerij ali pa na problematiko štipendiranja z usmerjenostjo na
kadrovske štipendije, zato bo moja raziskava izvirna.
Obravnavana tema kadrovskega štipendiranja je po mojem mnenju zelo aktualna, saj je
izredno nizek delež podeljenih kadrovskih štipendij v zadnjih letih nerazumljiv, kljub temu,
da naj bi ta vrsta štipendije veliko pripomogla k vlaganju v razvoj in znanje ter omogočila
kakovostno uresničevanje načrtne kadrovske politike in razvoj kadrov. Podjetja naj bi si s
to vrsto štipendij zagotovila ljudi, ki jih bodo potrebovali v prihodnosti, dijakom in
študentom pa bi ob današnji visoki brezposelnosti kadrovska štipendija prinesla
zagotovljeno delovno mesto in denar v času izobraževanja. Obravnavana tema je še
posebej zanimiva zato, ker opredeljuje problematiko, s katero se danes srečujejo podjetja,
ko se odločajo za kadrovskega štipendista in novodobni način pridobivanja kadrov.
V magistrskem delu sem pri raziskovanju in dokazovanju hipotez uporabila različne
znanstveno-raziskovalne metode. V teoretičnem delu sem z metodo deskripcije in
normativno metodo analizirala in preučevala domačo in tujo strokovno-znanstveno
literaturo s področja obravnavane tematike, z metodo kompilacije sem povzemala izsledke
in stališča tujih avtorjev, s pomočjo deduktivne metode pa sem sklepala na podlagi
splošnega k posebnem. Uporabila sem tudi historično analizo in pri vrednotenju
sprememb aksiološko metodo. Pri proučevanju in navajanju posameznih primerov iz
sodne prakse z omejenih področij, je bila uporabljena metoda študije primerov, podobno
sem z metodo sinteze primerjala določene segmente. V raziskovalnem delu sem uporabila
statistično metodo, kjer sem na podlagi zbiranja in obdelave številčnih podatkov, grafov in
tabel podala svoja predvidevanja in izsledke. Ob koncu pa sem uporabila metodo analize,
na podlagi katere sem podala svoje sklepne ugotovitve.
Delo zajema pregled različnih pravnih virov, tako mednarodnopravnih aktov različnih
organizacij kot nacionalnih aktov (zakonov, podzakonskih aktov in drugih predpisov, ki se
nanašajo na obravnavano področje), monografskih publikacij, kot so knjige in zborniki,
serijske publikacije v obliki člankov v strokovnih in poljudnih revijah ter polpublikacij,
kamor med drugim sodijo tudi diplomska dela. Obsega pa tudi tako internetne kot tudi
ustne vire.
V magistrskem delu sem si zastavila in določila tri hipoteze, ki jih bom ob koncu dela
poskušala potrditi ali zavrniti:
HIPOTEZA 1: Kljub temu, da mednarodni pravni akti dokaj podobno urejajo
izobraževanje, pa pravno ureditev štipendiranja prepuščajo nacionalni
avtonomiji.
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HIPOTEZA 2: Štipendijsko razmerje je mešane narave (upravno, socialno,
delovno), pri čemer je pretežnost narave razmerja merodajna za opredelitev
pristojnih organov v štipendijskih postopkih in vrsto sodnega nadzora.
HIPOTEZA 3: Gospodarska kriza vodi k upadu podeljenih kadrovskih štipendij,
pri čemer pa je zaznati, da delodajalci obenem razliko nadomeščajo s
študentskim delom.
Poleg uvodnega in zaključnega dela sem magistrsko delo razdelila na teoretični in
statistično raziskovalni del. Teoretični del je predstavljen v 2., 3. in 4. poglavju. Prvi
sestavlja mednarodno ureditev področja izobraževanja in štipendiranja, kjer so opredeljeni
mednarodnopravni dokumenti mednarodnih organizacij, SE in EU ter Evropski socialni
sklad (v nadaljevanju ESS) kot vir črpanja sredstev. Drugo poglavje sestavlja pravna
ureditev analize sistema štipendiranja v RS s poudarkom na spremembah in dopolnitvah
po novem ZŠtip-1 po posameznih vrstah štipendij, tretji pa opredeljuje teoretska izhodišča
narave štipendijskih razmerij, kjer so preučena upravnopravna, delovna in socialnopravna
razmerja s pristojnostjo upravnih organov in sodišč glede na posamezno vrsto štipendije.
Raziskovalni del sestavlja poglavje 5., v katerem je predstavljena analiza o trendih
kadrovskega štipendiranja v RS, kjer je največji poudarek namenjen številu podeljenih
štipendij v šolskem/študijskem letu 2014/2015 in analizi upadu podeljenih kadrovskih
štipendij. Na podlagi pridobljenih podatkov ter na podlagi proučene literature in virov v
predhodnih poglavjih sem podala svojevrstne razloge in predvidevanja za vsakoletno
zniževanje kadrovskih štipendij s strani delodajalcev.
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2 MEDNARODNOPRAVNA
UREDITEV
IZOBRAŽEVANJA IN ŠTIPENDIRANJA

PODROČJA

Pojem mednarodnega prava je bil že v preteklosti predmet razprav številnih teoretikov z
različnimi stališči in pojmovanji. V 16. stoletju je bilo mednarodno pravo opredeljeno kot
tisto, ki ureja odnose med državami, kjer so države edini subjekt tega prava, danes pa
velja, da poleg držav obstajajo tudi drugi subjekti mednarodnega prava (Murgel, 2003,
str. 25). Tako so se posledično oblikovale nove definicije mednarodnega prava, ki pojem
različno opredeljujejo, v osnovi pa so si podobne.
Zelo natančno definicijo mednarodnega prava je v sedemdesetih letih opredelil
Magaraševič, ki je v svoji razlagi zapisal: »Mednarodno pravo se zdi celota in sistem
pravnih pravil, ki urejajo: a) vzajemne odnose držav; b) odnose med mednarodnimi
organizacijami, kamor sodijo tudi pravila o ustanavljanju; pristojnostih in delovanju
mednarodnih organizacij in njihove odnose z državami; c) mednarodni položaj, pravice in
dolžnosti posameznika, fizičnih in pravnih oseb, kolikor njihovo delovanje uravnavajo
pravila mednarodnega prava« (Zbačnik, Bučar & Brglez, 2008, str. 12).
Hrvaški teoretik Ibler mednarodno pravo opredeljuje kot pravo, s katerim se urejajo
dejanski odnosi med državami in drugimi subjekti mednarodnega prava (Hrvatska
akademija znanosti i umjetnosti, 2015, str. 15). Podobno opredelitev najdemo v tudi
publikaciji Strani pravni život, avtorja Krivokapića (2009, str. 9), ki razlaga, da je
mednarodno pravo specifičen pravni sistem, ki ureja odnose med državami in nekaterimi
mednarodnimi organizacijami ter določene pravice in obveznosti drugih subjektov
mednarodnega prava.
Po Wattsu in Jenningsu je mednarodno pravo sistem pravil, ki so pravno zavezujoča za
države pri njihovih medsebojnih odnosih. Ta pravila v prvi vrsti urejajo odnose med
državami, vendar le-te niso edini subjekt mednarodnega prava. Tudi mednarodne
organizacije in posamezniki so lahko do neke mere predmet pravic in odgovornosti, ki jih
nalaga mednarodno pravo (Rehman, 2009, str. 17).
Po vseh opredelitvah mednarodnega prava lahko rečem, da se je Zvone Vodovnik najbolj
približal definiciji, po kateri bi tudi sama opredelila mednarodno pravo. V svojem delu
pravi, da je mednarodno pravo skupek pravnih načel oziroma pravo skupnosti držav, pri
oblikovanju katerih sodelujeta vsaj dve državi in katerih veljavnost se po pravilu razteza
preko meje posameznih držav (Vodovnik, 2009, str. 29).
Pravila in načela mednarodnega prava kot sistema so posebna, saj se uporabljajo ves čas
in vsepovsod. Nastanejo lahko na dva načina, prek mednarodnega običajnega prava in
prakse držav ali pa se njegova uporaba in delovanje dosežeta z viri mednarodnega prava
(Sancin, 2009, str. 34–35).
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Med poglavitne vire se uvrščajo mednarodne pogodbe1 in akti mednarodnih organizacij,
med katerimi je zajetih veliko pravnih norm, ki urejajo področje naše tematike. S tega
vidika so pomembne predvsem Organizacija združenih narodov (v nadaljevanju OZN ali
ZN) in njene specializirane agencije, SE in EU.

2.1 MEDNARODNE ORGANIZACIJE
Mednarodne organizacije uživajo mednarodnopravno subjektiviteto. Pojem subjektivitete
je širše razumevanje glede pravic in dolžnosti mednarodnih organizacij prvič dobil leta
1949 v svetovalnem mnenju Meddržavnega sodišča v Haagu. Pred tem letom so bile
subjekt mednarodnega prava le države same (Pentikäinen, 2012, str. 146).
2.1.1 ORGANIZACIJA ZDRUŽENIH NARODOV
Že med prvo svetovno vojno, še posebej pa po njej, se je pojavila ideja o ustanovitvi neke
naddržavne organizacije, ki bi spodbujala in zagotavljala mednarodno sodelovanje za
vzdrževanje trajnostnega miru in varnosti (Conforti, 2005, str. 139–141). OZN je bila
ustanovljena s strani 51 držav, in sicer leta 1945 na konferenci v San Franciscu z
Ustanovno listino Združenih narodov (United nations, 2016). Poleg zagotavljanja treh
največjih ciljev, h katerim so se zavezale države članice, pa OZN v okviru svoje pristojnosti
razvija tudi nove norme s področja človekovih pravic in hkrati izvaja sistem nadzora nad
njihovim uresničevanjem v državah članicah. Z njeno pomočjo slednje lažje rešujejo
medsebojne spore s področja, ki zadevajo človeštvo (Aralica, Čebela, Jerman & Kovač,
2012, str. 7).
OZN je kot vplivna mednarodna organizacija s področja človekovih pravic sprejela vrsto
aktov, med njimi tudi take, ki urejajo področja izobraževanja.
2.1.1.1

Splošna deklaracija človekovih pravic

S Splošno deklaracijo človekovih pravic je OZN postavila temelj sodobnega
mednarodnopravnega sistema varstva človekovih pravic, saj so z njenim sprejetjem
posamezne človekove pravice in svoboščine prvič postale opredeljene in priznane (Murgel,
2003, str. 52–55). Deklaracija predstavlja nek skupen ideal vseh narodov, v smislu, da bi
vsi člani človeške družbe, organi družbe, posamezniki in narodi, razvijali in spoštovali te
pravice in svoboščine (Splošna deklaracija človekovih pravic). Katalog temeljnih človekovih
pravic, ki jih našteva in opredeljuje deklaracija, naj bi na teh področju zagotavljala vsaka
država. Med določbami je izražena tudi pravica do izobraževanja, ki je opredeljena kot:
»1. Vsakdo ima pravico do izobraževanja. Izobraževanje mora biti brezplačno vsaj na
začetni stopnji. Šolanje na začetni stopnji mora biti obvezno. Tehnično in poklicno šolanje
1

Mednarodna pogodba je lahko imenovana tudi kot konvencija, pakt, protokol, mednarodni sporazum,
memorandum o sodelovanju ipd. (Türk, 2007, str. 243). Gre za pravni akt, katera se s podpisom države
članice prenese v njen nacionalni pravni red. Njegova veljavnost je posredna, kar pomeni, da mora konvencijo
zakonodajno telo po podpisu države članice najprej ratificirati in objaviti v Uradnem listu, šele nato konvencija
tudi dejansko stopi v veljavo (Vodovnik, 2014, str. 48-49).
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mora biti splošno dostopno. Višje šolanje mora biti na osnovi doseženih uspehov vsem
enako dostopno.
2. Izobraževanje mora biti usmerjeno k polnemu razvoju človekove osebnosti in
utrjevanju spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Pospeševati mora
razumevanje, strpnost in prijateljstvo med vsemi narodi in med rasami in verskimi
skupinami ter pospeševati dejavnost Združenih narodov in ohranitev miru.
3. Starši imajo prednostno pravico pri izbiri vrste izobraževanja svojih otrok.« (Splošna
deklaracija o človekovih pravicah, 26. člen).
Kot opazimo, v deklaraciji ne gre le za izobraževanje kot tako, temveč poudarja, da mora
posameznik poleg znanja graditi tudi na osebnosti za čim boljše razumevanje, strpnost in
prijateljstvo med vsemi narodi, ne glede na raso in vero. V izobraževanje pa mora biti
vpeljano tudi spoznanje in spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Celoten
dokument naj bi pustil velik vtis, saj deluje kot vzgled številnim mednarodnim pogodbam,
del določb pa je prevzetih v številnih ustavah in drugih aktih po svetu.
Bistvo te deklaracije je bilo sprejetje mednarodne pogodbe, ki bi še natančneje uredila
pravice iz te deklaracije, v ta pa namen je padla odločitev o sprejetju dveh mednarodnih
pogodb. Prva se nanaša na državljanske in politične pravice, druga pa na ekonomske,
socialne in kulturne človekove pravice (Murgel, 2003, str. 54).
2.1.1.2

Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah

Države pogodbenice so z določbami Mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in
kulturnih pravicah (v nadaljevanju MPESKP) dolžne uresničevati pravice, ki so priznane v
konvenciji, le države v razvoju lahko same določijo obseg zagotavljanja ekonomskih pravic
osebam, ki niso njeni državljani. V 13. členu MPESKP je v štirih odstavkih opredeljeno
področje izobraževanja, ki je praktično povzeto, vendar še bolj natančno opredeljeno po
načelih Splošne deklaracije o človekovih pravicah.
Države podpisnice priznavajo vsakomur pravico do izobraževanja s temeljnim ciljem
polnega razvoja človekove osebnosti in dostojanstva s krepitvijo spoštovanja človekovih
pravic in svoboščin, starši pa imajo pravico, da svojim otrokom izberejo takšno vzgojo, ki
je v skladu z njihovim lastnim prepričanjem. Ta cilj naj bi dosegle z obveznim in
brezplačnim osnovnim šolanjem s spodbujanjem tistih, ki so bili iz kakršnegakoli razloga
izključeni iz izobraževalnega sistema ali pa ga niso mogli zaključiti. To naj bi omogočali
tudi z različnimi oblikami srednjega izobraževanja in višjega šolanja, katero bo vsem
popolnoma enako dostopno, vendar z omejitvijo posameznikovih sposobnosti. MPESKP
poudarja tudi aktivno prizadevanje držav pogodbenic za razvoj šolskega omrežja vseh
stopenj in neprestano izboljševati materialne pogoje učnega osebja, omenja pa tudi
vzpostavitev ustreznega sistema štipendij (MPESKP, 13. člen).
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Dokumenti, ki jih je sprejela Generalna skupščina ZN in v katerih lahko zasledimo pravico
do izobraževanja so:










Deklaracija o otrokovih pravicah v 7. načelu priznava otrokovo pravico do
brezplačnega in obveznega osnovnošolskega izobraževanja, katera naj mu
omogoči razvijanje kulturne ravni ob tem pa naj ga usposobi za razvoj svojih
sposobnosti in zmožnosti za izražanje lastnega mnenja z občutkom moralne in
socialne odgovornosti.
Konvencija o otrokovih pravicah v 23. členu poleg že uveljavljenih načel o
otrokovih pravicah doda še posebno skrb duševno in telesno prizadetim otrokom
za polno in dostojno življenje z vključitvijo v družbo.
Konvencija o pravicah invalidov v 24. členu določa pravico invalidov do
izobraževanja na vseh stopnjah izobraževalnega sistema, brez kakršnekoli
diskriminacije in z enakimi možnostmi kot ostali, s popolno vključenostjo v družbo
in hkrati s prilagojenimi potrebami, pomočjo in ukrepi.
Deklaracija o odpravi diskriminacije žensk in Konvencija o odpravi vseh
diskriminacij žensk sta bili sprejeti z namenom, da se poleg moškim tudi
ženskam zagotovi enake pravice in s tem enakopravnost med spoloma. Z odpravo
diskriminacije žensk na številnih področjih jamči tudi pravico do izobraževanja, z
enako dostopnostjo v izobraževalni sistem in vseh programov izobraževanja z
možnostjo pridobitve štipendije in drugih vrst pomoči.
Konvencija o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije pa v 5. členu poudarja
popolno prepoved in odpravo vseh oblik rasne diskriminacije in zagotovitev
enakosti na številnih področjih, med pa drugim zagotavlja tudi pravico do
izobraževanja in strokovnega usposabljanja.

2.1.2 SPECIALIZIRANE AGENCIJE
Delo OZN dosega vse točke sveta. Poleg svojih temeljnih ciljev organizacija obsega tudi
vrsto drugih aktivnosti 2 , s katerimi vpliva na naša življenja prek specializiranih agencij,
skladov in programov OZN. Izobraževanje je pod njenim okriljem v večini urejeno v aktih
dveh specializiranih agencijah, to sta Mednarodna organizacija dela (v nadaljevanju MOD)
in Organizacija OZN za izobraževanje, znanost in kulturo (v nadaljevanju UNESCO)
(Aralica, Čebela, Jerman Kovač, 2012, str. 7).
2.1.2.1

Mednarodna organizacija dela

Predhodnica današnje MOD je bila ustanovljena po koncu prve svetovne vojne pod
imenom Društvo narodov. Leta 1946 je spremenila statut in z ohranitvijo temeljnih ciljev
in strukture organizacije postala specializirana agencija OZN. Danes MOD deluje na
številnih področjih, v večini pa je osredotočena na cilje, ki zadevajo področje urejanja
delovnih razmer, statusa delavcev, socialne pravičnosti ipd. (Türk, 2007, str. 364).
2

Področja, ki jih zajema so poleg človekovih pravic tudi delavske pravice, varovanje okolja, prizadevanje za
odpravo revščine in gospodarsko rast, razvijanje ribištva in kmetijstva, izobraževanje, položaj žensk, nudenje
nujne pomoči in pomoči ob naravnih nesrečah itd. (Aralica, Čebela, Jerman & Kovač, 2012, str. 7).
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Na podlagi konvencij MOD s sprejetjem priporočil, državam članicam daje tudi različne
predloge, da v njihov nacionalni red vstopi še boljši model ureditve konkretnega vprašanja
od tistega, ki je že sprejet v pravno zavezujoči konvenciji (Vodovnik, 2013, str. 47). Tako
na področju izobraževanja na delovnem mestu obstaja kar nekaj konvencij in priporočil3
MOD, med drugim je tudi RS ratificirala večje število teh z različnih vsebinskih področij.
Prva pomembnejša sta Konvencija št. 142 in Priporočilo št. 195 o poklicnem
usmerjanju in strokovnem usposabljanju za razvoj človeških sposobnosti.
Temeljno za to konvencijo je poudarjanje dolžnosti držav članic, da zagotavljajo ustrezne
politike in programe s področja poklicnega in vseživljenjskega izobraževanja z
oblikovanjem celotnega sistema z mednarodnim sodelovanjem. Za zagotavljanje človeških
virov morajo države članice upoštevati potrebe smernic razvoja na trgu dela in
zaposlovanja. Konvencijo dopolnjuje Priporočilo št. 195 o razvoju človeških virov katerega
cilj je oblikovanje, uveljavitev in prenovitev strategije človeških virov, vzgoje,
usposabljanja in vseživljenjskega izobraževanja, z zagotavljanjem večje zaposljivosti ljudi.
Države članice naj bi tako dodatno krepile svojo inovativnost, produktivnost in
konkurenčnost (Novak, in drugi, 2006, str. 190–197).
Konvencija št. 140 o plačanem dopustu za izobraževanje s svojo vsebino narekuje,
da je treba učinkovito urediti plačan dopust za stalno izobraževanje in usposabljanje
delavcev, zaradi hitrega znanstvenega in tehnološkega razvoja, predvsem pa tudi zaradi
posameznikovih potreb na delovnem mestu. Države članice so lahko konvencijo v svoj
nacionalni sistem uvedle postopoma, v skladu s svojimi zmožnostmi. Priporočilo 148 h
Konvenciji št. 140 pa opredeljuje politiko, ki se nanaša na pravico do plačanega dopusta
za izobraževanje, na njeno oblikovanje, uresničevanje in ukrepe (Novak, in drugi, 2006,
str. 186–190).
Če pozorno preberemo Konvencijo št. 142, lahko opazimo njene temelje v Ustavi
Republike Slovenije (Ur. 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 in 47/13 – UZ90,97,99, v nadaljevanju URS) v sklopu pravne države, svobode dela,
pravic invalidov, izobraževanja in šolanja, pravic iz ustvarjalnosti, varstva dela itd. Njena
vsebina je tesno povezana tudi s Konvencijo št. 140, saj uresničevanje pravice do
plačanega dopusta za izobraževanje lahko vodi v uresničevanje obveznosti držav v zvezi s
poklicnim usmerjanjem in usposabljanjem. Sklepno lahko rečemo, da je bistvo Konvencije
št. 142 neprestano pospeševanje izobraževanja in usposabljanja delavcev. Osnova izhaja
iz že prej omenjene določbe Splošne deklaracije o človekovih pravicah ter na nekem
spoznanju o nujnem, nepretrganem izobraževanju in usposabljanju, ki je povezano s
tehnološkimi in znanstvenimi inovacijami (Novak, in drugi, 2006, str. 186–197).

3

Tj. Priporočilo št. 15 o razvoju strokovnega izobraževanja v kmetijstvu (1921 in 1956), Priporočilo št. 56 o
strokovnem izobraževanju v gradbeništvu (1937), Priporočilo št. 57 o strokovnem izobraževanju (1939 in
1962), Priporočilo št. 88 o strokovnem izobraževanju odraslih, vključno invalidov (1955), Priporočilo št. 99 o
strokovnem izobraževanju in readaptaciji invalidov (1955), Priporočilo št. 136 in Priporočilo št. 137 o posebnih
programih zaposlovanja in izobraževanja mladine glede na razvoj (1970).
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2.1.2.2

Organizacija OZN za izobraževanje, znanost in kulturo

UNESCO predstavlja pomembno mednarodno organizacijo, saj edina deluje na področju
izobraževanja, kulture, naravoslovne in družboslovne znanosti, komunikacij in informacij.
Njeno poslanstvo je izkoreniniti revščino, doseči mir in trajnostni razvoj ter vzpostaviti
medkulturni dialog med narodi prek omenjenih področij delovanja (UNESCO, 2015).
Organizacija pokriva širok obseg izobraževanja, pravzaprav vse stopnje, od predšolske
vzgoje do visokošolskega izobraževanja, vključno s tehničnim in poklicnim izobraževanjem
in usposabljanjem, neformalnega izobraževanja in pismenosti. Ob prizadevanju, da
vsakemu posamezniku na svetu zagotovi osnovno izobrazbo, se trudi tudi za dosego
izobrazbe druge stopnje s poudarkom na tehničnih, naravoslovnih, jezikoslovnih in
humanističnih vedah (Aralica, Čebela, Jerman in Kovač, 2012, str. 19–20).
Konvencija proti diskriminaciji v izobraževanju, ki jo je sprejel UNESCO, je bila
posledica pojava diskriminacije na področju izobraževanja v Aziji, Afriki ter na območju
celotne Amerike. Cilj konvencije je preprečevanje vseh oblik diskriminacije, zato so se
morale države članice zavezati k odpravi in razveljavitvi vseh morebitnih zakonskih določb
ter ustavitvi vseh upravnih postopkov v svojem notranjem pravnem redu, katerih namen
je bil poslabšanje enakega ravnanja z vsemi ljudmi, še posebno v smislu odvzema ali
omejitve dostopa do izobrazbe posamezniku ali skupini. Jamči enake možnosti v
izobraževanju za vse ljudi, obvezno in brezplačno osnovnošolsko izobraževanje,
srednješolsko in višješolsko izobraževanje v različnih oblikah ter z dostopnostjo vsem na
osnovi individualnih sposobnosti (Unesco Archives Portal, 2016).
Konvencija o tehničnem in poklicnem izobraževanju v okviru omejenih vrst
izobraževanja določa vse oblike in ravni izobraževalnega procesa, pri čemer sta ureditev in
strategija prepuščeni posamezni državi članici glede na njene potrebe, vire, programe in
učne načrte. Dopolnjena je s Priporočilom o tehničnem in poklicnem
izobraževanju, ki vsebuje cilje in načela, ki se na teh dveh področjih priporočajo
posameznim državam članicam ob upoštevanju njihovih finančnih in ekonomskih
zmožnosti. Te naj bi z ustreznimi ukrepi in spremembami pripomogle k še boljšemu in
učinkovitejšemu tehnično-poklicnemu izobraževanju (Vuga, 2011, str. 14).
Priporočilo o statusu učiteljev je bilo sprejeto leta 1966 zaradi tedanjih razmer na
področju učiteljevega dela, saj je bilo to področje v državah neenako urejeno tako s
pravnega kot socialnega vidika. Priporočilo narekuje redno izobraževanje učiteljev,
izobraževalne programe z določeno vsebino, dopolnilno strokovno spopolnjevanje učiteljev
in navsezadnje tudi pravico učitelja do dodelitve plačanega študijskega dopusta in
privilegij za tiste učitelje, ki živijo v oddaljenih krajih (povrnitev stroškov za prevoz,
dodatni dopust za vožnjo) (Priporočilo o statusu učiteljev). Priporočilo o statusu
visokošolskih učiteljev pa je bilo sprejeto dobrih 30 let kasneje s poudarkom na
visokošolskem študiju in raziskovalni dejavnosti, prenosom znanja na študente ob
spoštovanju državljanskih, socialnih, mednarodnih, kulturnih in ostalih pravic. Predlaga,
da bi se izvajanje in organizacija visokošolskega izobraževanja kot tudi načela, pravice in
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status visokošolskih učiteljev, poenotila na mednarodni ravni. Pogoji za opravljanje
pedagoškega dela naj bi bila poleg akademske kvalifikacije tudi pedagoška usposobljenost
in izkušnje, poljubno pa lahko vsak učitelj sodeluje tudi v znanstvenih raziskavah ob
upoštevanju in spoštovanju nacionalnih in mednarodnih načel (Priporočilo o statusu
visokošolskih učiteljev). Obe priporočili sta v velikem delu usmerjeni tudi v področje
urejanja delovnih razmerij, saj sta bili pripravljeni v sodelovanju z MOD.

2.2

SVET EVROPE

SE je najstarejša evropska mednarodna organizacija, ki danes šteje 47 držav članic, ki so
si s podpisom akta zavezale k pluralni demokraciji, pravni državi in spoštovanju človekovih
pravic, kamor je osredotočeno njeno osrednje delovanje4 (Benoit-Rohmer & Klebes, 2006,
str. 21–30).
SE ima v svoji vlogi organizacije izredno pomembno nalogo pri usklajevanju nacionalnih
zakonodaj evropskih držav. Sprejelo je že prek dvesto konvencij, med najpomembnejšo
pa štejemo Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih
svoboščin, saj s svojimi protokoli ureja najrazvitejši sistem s tega področja. Dokument
temelji na določbah Splošne deklaracije človekovih pravic, vendar so z njenim sprejetjem
pravice še bolj jasno opredeljene in avtoritativno uveljavljene (Benoit-Rohmer & Klebes,
2006, str. 121–122). Konvencija, podobno kot Splošna deklaracija o človekovih pravic,
določa, da pravica do izobraževanja ne sme biti odvzeta nikomur, država pa je dolžna
spoštovati odločitev staršev o vzgoji in izobraževanju otroka, glede na njihovo versko in
filozofsko prepričanje (Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih
svoboščin, 2. člen).
Tudi Evropska socialna listina jamči vrsto pravic, ki se nanašajo na ekonomske pravice
in socialno varstvo, opredeljuje pa tudi pravico do poklicnega usposabljanja vseh oseb od
otrok, mladostnikov, mladih, odraslih delavcev in invalidov ter obveznosti delodajalca za
uresničevanje teh pravic (Evropska socialna listina).
Področje izobraževanja je s strani SE v veliki meri osredotočeno na visokošolsko
izobraževanje, med drugim je skupaj z UNESCOM sprejelo Konvencijo o priznavanju
visokošolskih kvalifikacij v evropski regiji s katero so si pogodbenice želele, da se
študentom državljanom evropskih držav omogoči dostop do izobraževanja v drugih
državah z možnostjo nadaljevanja ali končanja študija s kasnejšo zaposlitvijo. Ob tem naj
bi bil poudarek na priznavanju študija, diplom in stopenj izobrazbe pridobljenih v drugih

4

SE želi združiti in povezati države članice z zasledovanjem ciljev oziroma razpravami o najpomembnejših
vprašanjih evropske družbe, kot so gospodarstvo, izobraževanje, sociala, družba, kultura, šport, mladina,
znanstvena in pravno sodelovanje itd. Izjema je obrambna politika držav, saj nevtralne države niso hotele
vstopiti v vojaško organizacijo, ostale, katere so bile pridruženi tej organizaciji, pa niso dopustile vmešavanja v
svojo oblast. Kljub temu pa so kasneje postale nekatere zmožnosti za sodelovanje na nekaterih področjih
omejene, zlasti na področju gospodarstva z ustanovitvijo Organizacije za gospodarsko sodelovanje in
razvoj, Evropsko skupnosti za premog in jeklo in Evropsko gospodarsko skupnostjo (Benoit-Rohmer & Klebes,
2006, str. 30).
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članicah evropske regije (Konvencija o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v evropski
regiji).
Ostali dokumenti s področja izobraževanja, ki jih je ratificirala RS, so tudi:





Evropska konvencija o ekvivalentnosti diplom, ki omogočajo dostop na
visokošolske ustanove,
Evropska konvencija o priznavanju trajanja visokošolskega študija,
Evropska konvencija o akademskem priznavanju univerzitetnih kvalifikacij,
Evropski sporazum o podaljšanju štipendiranja študentov, ki študirajo v tujini idr.

2.3 EVROPSKA UNIJA
EU je evropska mednarodna organizacija, ki je bila ustvarjena na podlagi mednarodnih
pogodb med suverenimi državami in obsega ozemlja držav članic in čezmorskih držav
(Robertson, 2013, str. 15).
2.3.1 POGODBE
Ideje o združeni Evropi in spravo med narodi so se pojavljale skozi vso zgodovino, za
ustanovitev Evropskih skupnosti pa je bila 2. svetovna vojna odločilnega pomena.
Evropska gospodarska skupnost je nastala na podlagi Pogodbe o ustanovitvi Evropske
skupnosti (v nadaljevanju PES), imenovana tudi Rimska pogodba, katere cilj je bil
tesnejša zveza med narodi Evrope, mir, svoboda in blaginja, kar naj bi dosegli z
vzpostavitvijo skupnega trga s prostim pretokom blaga, storitev, kapitala in oseb (Grad,
Kaučič, Nerad, Ribičič & Zagorc, 2007, str. 25).
Prost pretok ljudi oziroma delavcev je z vidika izobraževanja najpomembnejši, saj PES v
118. členu delavcem priznava pravico do osnovnega in nadaljnjega poklicnega
usposabljanja, v naslednjih členih pa priznava tudi ostale pravice iz dela, kot je na primer
pravica do enakega plačila brez diskriminacije, pravica do plačanega dopusta in pravica do
dodatkov. Splošna načela, v okviru katerih naj bi se to področje na ravni posamezne
države članice usklajeno razvijalo z ostalimi državami skupnega trga natančneje, določa
128. člen.
EU, ki je bila ustanovljena leta 1993 s Pogodbo o Evropski uniji (v nadaljevanju PEU),
oziroma s t. i. Maastrichtsko pogodbo, je pomenila začetek nove faze trdnejših vezi med
evropskimi državami. S to pogodbo so se spremenile predhodne evropske pogodbe,
dodale so se ji nove pristojnosti in področja, razdeljena v tri stebre (Grad, Kaučič, Nerad,
Ribičič & Zagorc, 2007, str. 42). To pogodbo je leta 2009 nadomestila Lizbonska
pogodba, PES pa se je preimenovala v Pogodbo o delovanju Evropske unije (v
nadaljevanju PDEU). Slednji sta prinesli vsebinske novosti in spremembe pristojnosti v EU,
med njimi tudi odpravo stebrov.
Izobraževanje je bilo sprva omenjeno v Preambuli PDEU, s katero so bili ustanovitelji
odločeni, da bodo ustvarili take pogoje, da bodo državljani EU pridobili čim višjo raven
znanja z obširnim dostopom do izobraževanja in stalnim posodabljanjem. Izobraževanju,
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poklicnemu usposabljanju, mladini in športu je posvečeno posebno poglavje: NASLOV XII.
s 165. členom (prejšnji člen 149 PES) in 166. členom (prejšnji člen 150 PES). Poleg
prispevanja EU k razvoju izobraževanja z visoko kakovostjo in spodbujanjem sodelovanja
med državami članicami, PDEU opredeljuje tudi cilje EU s področja izobraževanja, ki se
nanašajo na širjenje in poučevanje jezikov držav članic, mobilnost študentov in
profesorjev v smislu pospeševanja sodelovanja med izobraževalnimi ustanovami,
izmenjavo podatkov in informacij, izmenjavo na daljavo, izmenjavo študentov in ostalih
zaposlenih na področju šolstva ter športnih aktivnosti. Poklicno usposabljanje je v
pristojnosti izvajanja EU, ki podpira in dopolnjuje dejavnost držav članic ob spoštovanju
njihove odgovornosti za vsebino in organizacijo poklicnega usposabljanja (Vatovec,
Accetto, Avbelj, Hojnik & Smrkolj, 2010, str. 315–317).
2.3.2 LISTINE
Prve pogodbe Evropskih skupnosti niso vsebovale človekovih pravic in njene zaščite, zato
je Sodišče evropskih skupnosti zaradi domnevnih kršitev človekovih pravic začelo
pripravljati splošna načela sodne prakse. Tako je nastala Listina Evropske unije o
temeljnih pravicah, ki je bila sprejeta leta 2000 z namenom zaščititi temeljne pravice
državljanov EU v razmerju do njenih institucij ter do tistih držav članic, ki izvajajo
zakonodajo EU. Temelji na pravicah, ki so že urejene v nekaterih nacionalnih ustavah
držav članic in drugih dokumentih, med drugim tudi v Evropski konvenciji o varstvu
človekovih pravic in temeljnih svoboščin (European Union Agency for Fundamental Rights,
2011, str. 15).
Pravica do izobraževanja je v tem dokumentu določena kot svoboščina, ki je dostopna
vsem državljanom in ponuja poklicno in nadaljnjo usposabljanje z možnostjo brezplačnega
obveznega šolanja v državah EU. Ob spoštovanju demokratičnih načel in nacionalne
zakonodaje lahko države članice svobodno in po svoji volji ustanavljajo izobraževalne
ustanove. Starši otrok imajo pravico, da jim zagotovijo tako vzgojo in izobraževanje, ki so
v skladu z njihovim verskim, pedagoškim in svetovnonazorskim prepričanjem (Listina
Evropske unije o temeljnih pravicah, 14. člen). Vsebina pravice do izobraževanja v listini
je enaka kot v večjem delu aktov UNESCO.
2.3.3 UREDBE IN DIREKTIVE
Uredbe so s svojo naravo obveznih pravnih in zavezujočih aktov najučinkovitejši pravni
instrument EU. Njihova vsebina se ne prenaša v notranji pravni red, ob sprejetju in objavi
začnejo veljati neposredno in avtomatsko v vseh državah članicah. V primerjavi z
uredbami pa direktive zavezujejo in opredeljujejo cilje določenim državam članicam. Ti
cilji morajo biti s strani posamezne države članice doseženi v določenem časovnem
obdobju, oblike in metode za dosego teh zahtev pa so prepuščene v izbiro nacionalnim
organom (Grad, Kaučič, Nerad, Ribičič & Zagorc, 2007, str. 66–67).
Uredba Sveta 1612/68 o prostem gibanju delavcev v Skupnosti v 12. členu
predpisuje izobraževalne pravice otrok in družinskih članov imigrantov in določa, da ima
delavec, ki je državljan države članice EU, v času svojega dela v drugi državi članici, enake
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pravice in pogoje kot domači delavci v smislu dostopa do usposabljanja, poklicnih šol in
centrov za prekvalifikacijo. Pravico do splošnega izobraževanja, vajeništva in poklicnega
usposabljanja lahko uveljavljajo tudi njegovi otroci pod enakimi pogoji kot državljani
države članice gostiteljice, če bivajo na njenem ozemlju. Pod enakimi pogoji morajo biti
državljanom iz druge države članice dostopne tudi štipendije v primeru, da so jim
ponujene, kar pa velja tudi, če se štipendija podeljuje za študij izven države članice, v
kateri je bil razpis objavljen ali če se štipendija podeljuje v državi članici gostiteljici za
študij v državi članici, iz katere prihajajo otroci migranta. Otrokom migrantom je torej
omogočeno, da nadaljujejo s študijem z namenom uspešnega dokončanja, če živijo s
starši v drugi državi članici. Tako kot otrokom migrantom, pa imajo pravico do
izobraževanja tudi njihovi starši oziroma tuji delavci, ki uživajo enake pravice pod enakimi
pogoji kot domači delavci v smislu dostopa do programov poklicnega usposabljanja,
poklicnih šol in centrov za prekvalifikacijo (Grilc, 2001, str. 475–477).
Uredba Evropskega parlamenta in Sveta 1288/2013 o uvedbi programa
Erasmus+, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport v
okviru integriranega programa Erasmus+ združuje sedem programov EU za možnost
sodelovanja na področjih izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa. Študentom naj bi
bil s tem omogočen študij, usposabljanje, izmenjava dobrih praks in pridobivanje
delovnih, učnih ter jezikovnih izkušenj v tujini (European commission, Erasmus +, 2016).
Tisti, ki odidejo v tujo državo članico za določeno obdobje na podlagi študija na prvi, drugi
ali tretji stopnji (vključno z delovno prakso oziroma pripravništvom), ob izpolnjevanju
določenih pogojev lahko prejmejo štipendijo, s katero si pokrijejo stroške potovanja in
življenjske stroške med študijem v državi gostiteljici. V vsakem primeru pa so oproščeni
plačila vpisa, šolnine, izpitov, obiska laboratorija in knjižnice izobraževalne ustanove, kjer
se šolajo (European commission, Study Mobility, 2015).
Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES o pravici državljanov
Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na
ozemlju držav članic je nekoliko spremenila predhodno Uredbo št. 1612/68 in
razveljavila vrsto direktiv. V 12. členu določa, da smrt ali odhod državljana EU iz države
gostiteljice, ki ima skrbništvo nad otroki, ne vpliva na pravico do bivanja teh v državni
gostiteljici, ob izpolnjevanju pogoja, da le-ti bivajo v državi gostiteljici in da so poleg tega
vpisani v izobraževalno ustanovo z namenom šolanja in zaključka šolanja. Državljan EU iz
države gostiteljice tako ob odhodu iz države gostiteljice ob omenjenem pogoju še nadalje
uživa pravico do prebivanja v državi gostiteljici.
Direktiva Sveta 2004/114/ES o pogojih za sprejem državljanov tretjih držav za
namene študija, izmenjav učencev, neplačanega usposabljanja ali
prostovoljnega dela je bila sprejeta z namenom, da se določijo pogoji in pravila
postopkov za sprejem državljanov tretjih držav na ozemlje držav članic EU za dlje kot tri
mesece. Direktiva v 13. odstavku omenja štipendijo kot eno od možnosti, ki se jo lahko
upošteva, ko se ugotavlja razpoložljivost sredstev kot pogoj za sprejem za opravljanje
prostovoljnega dela.
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Ugotavljam, da Direktiva Sveta 2003/109/ES o statusu državljanov tretjih držav,
ki so rezidenti za daljši čas vsebuje določbe, katerih vsebina se je na področju
štipendiranja edina prenesla v pravni red RS, natančneje v zakon, ki ureja štipendiranje in
se nanaša na upravičence do štipendij. Ta v svoji vsebini določa, da se državljani tretjih
držav, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v RS, obravnavajo enako kot državljani RS,
med drugim tudi glede izobraževanja in poklicnega usposabljanja, vključno s štipendijami
za študij, skladno z nacionalno zakonodajo, vendar z možnostjo omejitve. Prav tako so
enake obravnave na tem področju deležni tujci s statusom rezidenta za daljši čas od
trenutka, ko prejmejo dovoljenje za bivanje. RS je imela čas za vpeljavo te direktive v svoj
pravni red do leta 2006, vendar je to storila z veliko zamudo, šele s sprejemom ZŠtip-1
leta 2014.

2.4 EVROPSKI SOCIALNI SKLAD KOT VIR ŠTIPENDIJ
ESS kot eden izmed treh skladov v okviru katerih se izvaja kohezijska politika, deluje kot
izredno pomemben instrument EU. Osredotočen je na pomoč ljudem, kjer jim pomaga na
področju zaposlovanja in izobraževanja ter s svojo vlogo prispeva in pomaga tistim, ki jim
grozita revščina in socialna izključenost (European commission, An introduction to EU
Cohesion Policy 2014–2020, 2015).
Kot eden izmed pomembnejših tematskih ciljev oziroma nalog ESS so naložbe v
izobraževanje, vseživljenjsko učenje in usposabljanje tistih, ki iščejo zaposlitev. RS si
prizadeva, da bi preko ESS izboljšala pogoje na trgu dela z večjimi možnostmi
zaposlovanja in boljših delovnih mest za državljane, s poudarkom omogočanja priložnosti
za mlade, da s prakso pridobijo ustrezne delovne izkušnje, potrebne za zaposlitev. Kljub
visokemu številu diplomantov je delež nezaposlenih v RS precej visok, hkrati pa
primanjkuje tudi dobro kvalificiranih delavcev. Za uresničitev pogojev naj bi bila nujna
izboljšava izobraževalnega sistema v smeri omogočanja mladim za vstop v visokošolsko
izobraževanje, s katerim bi pridobili znanja in spretnosti, ki posledično vodijo k zaposlitvi
(European commission, Slovenia and the European Social Fund, 2016).
Še posebno v času finančne in gospodarske krize se je ESS s kratkoročnimi ukrepi
prilagodil razmeram na trgu dela za boj proti krizi. Sredstva sklada so bila in so še vedno
izrazito usmerjena v strukturne ukrepe, ki spodbujajo ohranjanje in ustvarjanje novih
delovnih mest (Tödtling-Schönhofer in drugi, 2012, str. 126).
Karničnik (2014, str. 22) v svojem prispevku poudarja obstoj strukturnega neskladja na
trgu dela v RS, saj neujemanje ponudbe s povpraševanjem po višji izobrazbi, večjem
znanju in spretnostih na regionalni ravni posledično vodi v to, da podjetja izredno težko
najdejo primernega človeka, v katerega bi vlagali med procesom izobraževanja. Iz tega
razloga predlaga sistematičen način reševanja te problematike, povezanost med trgom
dela in izobraževanjem, ki bo preprečil beg možganov v tujino, znižal brezposelnost in
hiter prehod iz izobraževanja v zaposlitev. Program enotnih regijskih štipendijskih shem (v
nadaljevanju RŠS) naj bi s posredno sofinanciranimi kadrovskimi štipendijami pripomogel
k vzpostavitvi boljših razmer in neusklajenosti na trgu dela.
15

S prizadevnostjo RS na področju štipendiranja so RŠS leta 2007 postale pomemben
instrument regije, katerih aktivnosti naj bi prispevale k uravnovešenemu razmerju med
ponudbo in potrebami po kadrih v posamezni regiji, k spodbujanju podjetij za kadrovsko
štipendiranje, k zmanjšanju strukturne brezposelnosti ter čim večjemu števila
izobraženega mladega kadra v regiji, ki naj bi izpolnjeval pričakovanja in potrebe
gospodarstva. Posledično naj bi se dvignila izobrazbena raven prebivalstva na območju,
znotraj regije bi se odprle nove možnosti za zaposlitev, ki bi znižale odhod kadrov v
univerzitetna središča ter spodbudile vračanje ostalih kadrov nazaj v regijo (Rihtarič,
Korošec & Lukezič, 2014, str. 5).
Izvajalci RŠS so Regionalne razvojne agencije (v nadaljevanju RRA) in druge pravne
osebe, ki spadajo v regijsko razvojno mrežo in na katere se je prenesla obveznost
izvajanja RŠS (ZŠtip-1, 3. člen). Program deluje na partnerstvu med delodajalci, nosilci v
posamezni regiji in državo v okviru Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti (v nadaljevanju MDDSZ) ter Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendij (v nadaljevanju Sklad).
RŠS so določene z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. list RS,
št. 20/11 in 57/12, v nadaljevanju ZSRR-2), starim Zakonom o štipendiranju (Ur. list RS,
št. 59/07 (63/07 popr.), 40/09, 62/10-ZUPJS, 40/11- ZUPJS-A, 40/12-ZUJF in 57/12ZPCP-2D, v nadaljevanju ZŠtip), novim ZŠtip-1 in prvim uradnim podzakonskim aktom o
kadrovskih štipendijah oziroma t. i. Pravilnikom o sofinanciranju kadrovskih štipendij (Ur.
list RS, št. 35/14), ki je stopil v veljavo hkrati z ZŠtip-1. Stari ZŠtip je bil vsebinsko zelo
pomanjkljiv zakon, zato je bil za podrobnejšo ureditev nekaterih vprašanj glede posredno
sofinanciranih kadrovskih štipendij s strani izvajalcev sprejet Pravilnik o izvajanju enotnih
regijskih štipendijskih shem, ki je veljal za pogodbe, sklenjene do vključno
šolskega/študijskega leta 2013/20145 (po Rihtarič, Korošec & Lukezič, 2014).
Sredstva za sofinanciranje kadrovskih štipendij so v osnovi zagotovljena s strani Sklada, ki
prek RRA prispeva 50 odstotkov osnovne kadrovske štipendije brez dodatkov, ki jo
dodeljuje delodajalec, vendar največ v višini 30 odstotkov minimalne plače (Pravilnik o
izvajanju enotnih Regijskih štipendijskih shem, 2. in 6. člen). V pretekli finančni
perspektivi 2007–20136 so bila sredstva, ki naj bi bila zagotovljena iz Sklada, pokrita iz
namenskih sredstev ESS v 85 odstotkih, ostalih 15 odstotkov je pokrila RS iz državnega
proračuna. Sofinanciranje je bilo zagotovljeno do zaključka obdobja upravičenih stroškov
za programe, kar je pomenilo, da so se sredstva za sofinanciranje kadrovskih štipendij
lahko črpala do konca septembra 2015 (Rihtarič, Korošec & Lukezič, 2014, str. 4).
Za šolsko/študijsko leto 2015/2016 nosilci RŠS niso pridobili sredstev za izvajanje in
sofinanciranje kadrovskih štipendij, zato je njihovo podeljevanje trenutno v mirovanju.
5

RRA so v primerjavi s Skladom v bistveno slabšem položaju, saj slednji zagotavlja sofinanciranje kadrovskih
štipendij do konca izobraževanja štipendista.
6
Program enotnih RŠS se je izvajal v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–
2013, Razvojna prioriteta »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« ter prednostna usmeritev
»Štipendijske sheme«.
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Kljub vsemu pa naj bi RRA ponovno začele izvajati RŠS z letom 2016, saj je v novi
finančni perspektivi 2014–2020 ponovno predvideno črpanje sredstev iz ESS, in sicer v 80
odstotkih iz kohezijskih sredstev EU in v 20 odstotkih iz javnih sredstev RS (Mikuž, 2016).
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3 PRAVNA ANALIZA SISTEMA ŠTIPENDIRANJA V SLOVENIJI
V RS se državljani lahko svobodno odločajo o izobraževanju, kar pomeni, da je vsakemu
posamezniku dostopna vsaka oblika izobraževanja in da lahko vsak svobodno izbira med
njimi. Oblike in vrste izobraževanja sicer URS izrecno ne navaja, izpostavlja le
osnovnošolsko izobraževanje, ki je obligatorno po mednarodnem pravu in se financira iz
javnih sredstev. Na vseh ravneh izobraževanja mora zagotavljati enoten sistem šolstva ter
s tem enake možnosti za pridobitev ustreznega nivoja obvezne osnovnošolske in druge
izobrazbe (Šturm, 2010, str. 583–584). S primerim in kakovostnim sistemom
izobraževanja se uresničuje dostopnost izobraževanja kot temeljne človekove pravice,
določene tudi s Splošno deklaracijo o človekovih pravicah (ŠOS, 2012, str. 2).
Kot eden izmed pomembnejših faktorjev za zagotavljanje ustrezne in višje izobrazbene
ravni prebivalstva ter za konkurenčnost na trgu dela in s tem celotnega družbenega
razvoja, je štipendiranje. Bistvo štipendiranja je zagotovitev zadostnih sredstev dijaku,
študentu ali udeležencu izobraževanja odraslih, da v času svojega šolanja/študija lahko
pokrije stroške izobraževanja, ki se iz leta v leto povečujejo. Različne vrste štipendij
štipendistu omogočajo, da se v času izobraževanja v največji možni meri posveti
šolanju/študiju (ŠOS, 2012, str. 2).

3.1 ŠTIPENDIJE PO NOVEM ZAKONU O ŠTIPENDIRANJU
Štipendiranje se je v preteklosti izvajal v različnih oblikah, sam začetek pa sega v čas po
drugi svetovni vojni, ko so se začele podeljevati že neke vrste denarne pomoči.
Štipendiranje v RS je v šestih členih sprva urejal zakon o zaposlovanju in zavarovanju za
primer brezposelnosti in pravilnik, ki je bil sprejet na njegovi podlagi. Urejenost tega
področja je bila izjemno skromna, podzakonski akt seveda ni mogel zajeti in urediti
celotnega področja, zato je bilo to potrebno oblikovati z zakonsko regulativo.
Prvi zakon, ki je zajel sistemsko ureditev štipendij in enotno uredil sistem štipendiranja v
RS, je bil Zakon o štipendiranju (Ur. list RS, št. 59/07, v nadaljevanju ZŠtip), ki je urejal
državne štipendije (prej republiške), Zoisove štipendije, kadrovske štipendije, štipendije za
Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu ter štipendije za državljane držav, s katerimi
ima RS sklenjene dvostranske ali večstranske sporazume (ŠOS, 2012, str. 4–5).
Že po nekaj mesecih izvajanja ZŠtip so se ugotovile različne težave, zato so se po dveh
letih izvajanja z novelo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakon o štipendiranju (Ur.
list RS št. 40/2009, v nadaljevanju ZŠtip-A) spremenili bistveni členi in odpravile nekatere
pomanjkljivosti, sprejeta pa sta bila tudi podzakonska akta, ki sta podrobneje uredila
pravila in pogoje dodeljevanja državnih in Zoisovih štipendij. Zakon pa je vseeno ostal v
nekaterih delih še vedno zelo pomanjkljiv, pokazale so neusklajene in napačne rešitve za
dosego ciljev. Sistem je bil urejen le navidezno, zato je MDDSZ leta 2010 pripravilo nov
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predlog Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1), ki naj bi izboljšal predhodni sistem7 (ŠOS, 2012,
str. 5).
Nov in trenutno veljavni ZŠtip-1, ki naj bi odpravil pomanjkljivosti iz prejšnjega zakona je
začel veljati z letom 2014, na njegovi podlagi pa so bili sprejeti tudi Pravilnik o
dodeljevanju državnih štipendij (Ur. list RS, št. 111/13), Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih
štipendij (Ur. list RS, št. 35/14) in že predhodno omenjen pravilnik, ki podrobneje ureja
sofinancirane kadrovske štipendije. Zakon strmi k celovitejši, preglednejši in bolj enotni in
fleksibilni ureditvi: državnih štipendij, Zoisovih štipendij, štipendij za Slovence v zamejstvu
in po svetu, štipendij za deficitarne poklice, štipendij Ad futura s 3 podvrstami in
(sofinanciranje) kadrovskih štipendij8 (ZŠtip-1, 8. člen).
ZŠtip-1 na novo uvaja kar nekaj novosti, med pomembnejšimi so uvedba dveh vrst
štipendij, nova štipendija za deficitarne poklice in povratek štipendije Ad futura za
izobraževanje, za študijski obisk in za sodelovanje na tekmovanjih ter možnost
kombiniranja štipendij, kar posamezniku omogoča, da prejme višji znesek štipendij in ga
posledično spodbuja h kakovostnejšemu izobraževanju in načrtovanju svoje karierne poti
(Študentski svet Univerze v Mariboru, 2015). ZŠtip ni omogočal kombiniranja več vrst
štipendij hkrati, saj je bil štipendist upravičen le do ene vrste štipendije (hkrati je lahko
prejemal le Erasmus štipendijo in Zoisovo oziroma državno štipendijo za izobraževanje v
tujini). Po novem se lahko dodeli kadrovsko štipendijo ali štipendijo za deficitarne poklice
istočasno z vsemi vrstami štipendij, razen kombinacije kadrovske štipendije s štipendijo za
deficitarne poklice, ter štipendijo Ad futura za študijske obiske in Ad futura za sodelovanje
na tekmovanjih sočasno s katerokoli vrsto štipendije (ZŠtip-1, 8. člen).
Zanimivo se mi zdi to, zakaj je zakonodajalec določil ravno takšno kombinacijo
kombiniranja štipendij in zakaj ni mogoče kombinirati na primer Zoisove in državne
štipendije, ki služita za povsem različen namen - Zoisova štipendija služi kot nagrada in
motivacija za uspeh in nadarjenost, državna štipendija pa služi kot socialni transfer. Tudi
Študentska organizacija Slovenije (v nadaljevanju ŠOS) (2012, str. 77) je v svojem
predlogu o štipendiranju podala možnost hkratnega prejemanja državne, Zoisove in
štipendije za deficitarne poklice ali sofinanciranje kadrovske štipendije, kjer je slednji dve
v kombinaciji izvzel zaradi podobnega namena.

7

Štipendisti, ki so pridobili štipendije po prejšnjih, starih predpisih so pravice in obveznosti ohranili po

takratnih veljavnih predpisih, to pa pomeni, da trenutno na področju štipendiranja še vedno delujeta dva
sistema štipendiranja na različnih osnovah. Star sistem ureja ZŠtip s Pravilnikom o dodeljevanju državnih
štipendij (Ur. list RS, št. 45/09) in Pravilnikom o dodeljevanju Zoisovih štipendij (Ur. list RS, št. 51/08) za
štipendiste, ki so državno, Zoisovo, kadrovsko štipendijo in štipendijo za Slovence v zamejstvu in po svetu
pridobili pred 1.1.2014 in sicer do zaključka trenutnega izobraževalnega programa. Štipendisti, ki so po letu
2014 prešli na višjo raven izobraževanja, ne upoštevajo več pravil ZŠtip, temveč ZŠtip-1.
8

Poleg štipendij, ki jih ureja ZŠtip-1, se v RS dodeljuje še mnogo več drugih vrst štipendij, med katerimi so
občinske štipendije, nesofinancirane kadrovske štipendije, štipendije zasebnih fundacij in skladov in druge
(Politika štipendiranja 2015-2019, 2014, str. 3).
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Z možnostjo hkratnega prejemanja več štipendij je štipendistu posledično naloženo večje
breme oziroma obveznost pravočasnega zaključka izobraževanja. Če štipendist ne zaključi
šolanja/študija v pričakovanem času mora vrniti vse prejete zneske štipendij, katerih
skupna vsota je ob prejemanju dveh vrst štipendij lahko izredno visoka.
Vse štipendije, z izjemo državne štipendije, kot tudi sofinanciranje kadrovskih štipendij, se
tako kot prej podeljujejo na podlagi javnega razpisa, katerega vsebina je jasno določena.
Po 5. členu ZŠtip-1 ima javni razpis lahko zaprt ali pa odprt rok za vložitev vloge. Z
zaprtim rokom se izbiro štipendistov vrednoti na podlagi meril (točke, odstotki ipd.) od
najvišje do najnižje ocenjene popolne vloge, zato sredstva prejmejo štipendisti z višjo
oceno, do porabe razpisanih sredstev. Z odprtim rokom pa se upošteva vrstni red prispelih
popolnih vlog, upoštevajoč datum in uro, do porabe razpisanih sredstev. Praviloma se
uporablja zaprti rok za vložitev vloge, vendar novi zakon določa tudi dodelitev štipendij z
odprtim rokom, kar se mi zdi popolnoma nepravično in nesprejemljivo, saj bi v tem
primeru po mojem mnenju morali biti, tako kot za vse štipendije, posebni pogoji za
dodelitev.
Štipendije se dodeljujejo vsako šolsko/študijsko leto za izobraževalni program v obdobju
od dodelitve štipendije do izteka izobraževalnega programa, in sicer eno leto za
posamezni letnik na isti ravni izobraževanja. To ni mogoče za štipendiji Ad futura za
študijske obiske in Ad futura za sodelovanje na tekmovanju, saj se sredstva za teh dveh
vrst štipendij dodeljujejo le za posamičen obisk oziroma sodelovanje.
Štipendist ne more prvič pridobiti štipendije za letnik, v katerega je ponovno vpisan, za
podaljšani študentski staž ali dodatnega študijskega leta po tem, ko mu je pretekel
izobraževalni program. S tem opazimo, da zakonodaja spodbuja zaključek izobraževanja,
saj se je v preteklih letih pokazalo, da študentje namenoma podaljšujejo in zavlačujejo
izobraževanje. Do nadaljnjega prejemanja štipendije pa je štipendist praviloma upravičen,
če v vsakem naslednjem šolskem/študijskem letu znova vloži dokazila za izpolnjevanje
pogojev, ki jih preveri sam dodeljevalec. Novost zakona prinese izrecno določbo, ki
omejuje dodelitev štipendije v primeru izobraževalnega programa na ravni izobraževanja,
ki je enaka ali nižja od ravni, ki jo je vlagatelj že dosegel (ZŠtip-1, 9. člen).
Sredstva se po 10. členu ZŠtip-1 za vse vrste štipendij, vključno s sofinancirano kadrovsko
štipendijo, namenjajo iz proračuna RS, proračunskega sklada MDDSZ, iz sredstev Sklada
oziroma RRA, iz sredstev ESS in drugih virov. Zakon ne definira, katera štipendija se
financira iz katerega vira, kljub temu, da je ŠOS (2012, str. 51) v svojem predlogu Zakona
o štipendiranju podal natančno opredelitev virov financiranja po posameznih štipendijah.
3.1.1 SPLOŠNI POGOJI ZA PRIDOBITEV KATEREKOLI ŠTIPENDIJE
Splošni pogoji so tisti, ki jih mora uvodoma izpolnjevati vsak kandidat, ki želi pridobiti
katero od vrst štipendij, ki jih ureja ZŠtip-1. Upravičenec je oseba, ki uživa status dijaka,
študenta ali udeleženca izobraževanja odraslih, je pa ZŠtip-1 v 12. členu nekoliko
spremenil in dopolnil pravilo o državljanstvu oziroma prebivališču upravičenca, s katero
določa, da se štipendija lahko dodeli: državljanu RS, ki ima prebivališče v Sloveniji;
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državljanu RS, ki ima prebivališče v RS in pripada avtohtoni italijanski ali madžarski
narodni manjšini; državljanom držav članic EU, če so pred razpisnim rokom za pridobitev
štipendije vsaj 5 let brez prekinitve prebivali v RS; državljanom držav članic EU, če ima
status delavca migranta ali obmejnega delavca in je zaposlen ali samozaposlen v RS, in
njihovim vzdrževanim družinskim članom in državljanom tretje države s statusom
rezidenta za daljši čas (po Direktivi 2003/109/ES).
Pred leti so tujci že imeli možnost pridobiti katerokoli od vrst štipendij, vendar so z
začetkom uporabe Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. list RS, št. 62/10,
40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO,
57/15 in 90/15, v nadaljevanju ZUPJS) tuji študenti, ki so študirali v RS ostali brez državne
štipendije, prav tako tudi po zakonu, ki ureja prebivanje tujcev, tuji študenti po takratnem
zakonu niso mogli več pridobiti nobene štipendije. Pridobili so lahko le kadrovsko
štipendijo, ki se tako ali tako ni sofinancirala iz proračuna RS. Štipendije so z ZŠtip-1
postale na voljo tujim študentom, za kar menim, da je RS naredila korak v pravo smer, saj
sem prepričana, da bi si vsak dijak ali študent, ki pride v tujo državo, želel pridobiti
štipendijo za lažji življenjski preboj ob izobraževanju in s tem enakega obravnavanja ter
enakih pogojev (hkrati z upravičenostjo do študentske prehrane in študentskega dela),
kot jih imajo domači dijaki in študentje. Ob tem pa domači vlagatelji z izpolnjevanjem
pogojev po ZŠtip-1 (14. člen) lahko pridobijo tudi štipendijo za izobraževanje v tuji državi.
Pogoj pridobitve štipendije za dijake je prvi vpis v program nižjega ali srednjega
poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega ali drugega strokovnega programa ali
splošnega izobraževanja, ki se je iz pred dopolnjenim 18. letom starosti zvišal na obdobje
pred dopolnjenim 22. letom starosti, medtem ko se je tudi starostni pogoj za študente
povišal za eno leto (Hren, in drugi, 2014, str. 33). Vpeljana je novost, da štipendijo lahko
pridobijo tisti študentje, ki so prvič vpisani v program višješolskega ali visokošolskega
izobraževanja 1. in 2. bolonjske stopnje, ne pa tudi 3. bolonjske stopnje, katero je izrecno
predlagal ŠOS (2012, str. 85) v svojem predlogu novega zakona. Glede starosti izjemo
predstavljata le sofinancirana kadrovska štipendija, kjer štipendistova starost dejansko ni
pomembna, ter štipendija Ad futura za izobraževanje, ki jo vlagatelj lahko pridobi pred
dopolnjenim 28. letom starosti za visokošolsko izobraževanje (ZŠtip-1, 13 in 47. člen).
Glede nezaposlenosti velja pravilo, da posameznik v času, ko prejema katerokoli
štipendijo, tako doma kot v tujini, ne sme biti v delovnem razmerju in ne sme opravljati
samostojne registrirane dejavnosti. Poleg tega ne sme biti vpisan v evidenco brezposelnih
oseb, ki jo vodi Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju ZRSZ) ter po
novem ne sme biti poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda
(Hren, in drugi, 2014, str. 33).
Ugotavljam, da ima štipendist možnost opravljati študentsko delo prek napotnice, delo
prek podjemne ali avtorske pogodbe, saj se te vrste razmerij ne štejejo za delovna
razmerja. Še posebno v študentskem delu veliko mladih vidi prednost, saj si z njim lahko
pridobijo izredno veliko delovnih izkušenj na najrazličnejših področjih in tako izkoristijo
privilegij študentskega statusa. Naj poudarim, da so s februarjem 2015 dijaki in študenti v
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okviru študentskega dela pridobili socialne pravice iz naslova plačevanja prispevkov za
pokojninsko, invalidsko ter zdravstveno zavarovanje. To pomeni, da se mladim, ki
opravljajo študentsko delo, po novem šteje tudi delovna doba. Manj ugodni za pridobitev
dohodka sta avtorska in podjema pogodba, pri katerih se kot slabost kažejo višja
obdavčitev, omejenost na področje opravljanja dela ter neupravičenost do nadomestil in
plačanega dopusta.
3.1.2 POSEBNI POGOJI PO VRSTAH ŠTIPENDIJ
3.1.2.1

Državna štipendija

Z državnimi štipendijami država skrbi, da se čim večjemu številu mladih omogoči
vključitev v izobraževanje. Ta pripada mladim, kateri imajo možnost izobraževanja zaradi
slabih materialnih pogojev oteženo ali pa jo sploh nimajo. Sprva jih je kot republiške
štipendije dodeljeval ZRSZ, od leta 2007 najprej pa se dodeljujejo pod imenom državne
štipendije s strani centrov za socialno delo (Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, 2009).
Upravičenci so državljani RS s statusom dijaka9 ali študenta, ki se izobražujejo in izhajajo
iz socialno šibkejših družin (ZŠtip-1, 15. člen). Posebnost te štipendije je urejenost
postopkovnega vidika štipendije (status vlagatelja, postopek uveljavljanja pravice, način
ugotavljanja materialnega položaja, obdobje prejemanja, izplačilo itd.) v ZUPJS. Po tem
zakonu mora kandidat poleg splošnih pogojev, ki pa jih ureja ZŠtip-1, izpolnjevati tudi
materialni cenzus, kar pomeni, da povprečni mesečni dohodek na osebo v preteklem letu
pred vložitvijo vloge ne sme presegati 64 odstotka neto povprečne plače na družinskega
člana v istem obdobju.
Skladno z ZUPJS se vloga za dodelitev štipendije odda kadarkoli med šolskim ali študijskim
letom, zato javni poziv in rok za oddajo nista več potrebna, štipendija pa upravičencu
pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi popolne vloge, o čemer centri za
socialno delo odločajo ponovno za vsako novo šolsko oziroma študijsko leto (ZUPJS, 5. in
32. člen). Če torej študent vloži vlogo za pridobitev državne štipendije v mesecu
februarju, se mu bo (seveda ob izpolnitvi pogojev) štipendija začela izplačevati meseca
marca in sicer za nazaj, za mesec februar. Vložitev vloge kadarkoli med letom pa je v
nasprotju z ostalimi vrstami štipendij, ki se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa.
Pravzaprav bi lahko rekla, da je tak način vložitve vloge v tem primeru lahko le prednost,
saj glede na to, da državne in Zoisove štipendije ni mogoče kombinirati. Posameznik lahko
v predpisanem roku najprej vloži le vlogo za pridobitev Zoisove štipendije in če mu ni
ugodeno torej ne pridobi Zoisove štipendije, lahko pa kasneje vloži še vlogo za pridobitev
državne štipendije, ki jo vloži kadarkoli med letom.

9

ZUPJS je leta 2012 ukinil pravico do državne štipendije za mladoletne dijake, med upravičence je štel le tiste,
ki so bili starejši od 18 let, v nasprotnem primeru niso bili upravičeni do štipendije. Z letom 2014 pa so le-ti
ponovno postali upravičeni do državne štipendije.
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Prejemniki so upravičeni do dodatka za bivanje, dodatka za uspeh in do dodatka za
štipendiste s posebnimi potrebami 10 . Po novem je izvzet poseben dodatek za vrsto in
področje izobraževanja tako pri državni kot pri Zoisovi štipendiji, do katerega je bil po
ZŠtip (28. člen) upravičen štipendist, če se je izobraževal na področju, ki je bil določen v
Seznamu vrst in področij izobraževanj, ki ga je pripravilo MDDSZ. Sklepam, da je bil te
vrste dodatek nekoliko spremenjen oziroma preoblikovan v novo vrsto štipendije t. i.
štipendijo za deficitarne poklice.
3.1.2.2

Zoisova štipendija

Zoisove štipendije se dodelujejo kot spodbuda, motivacija in navdušenje za doseganje
izjemnih dosežkov in višje, zahtevnejše ravni izobraževanja kot dodane vrednosti na
področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti, posledično s tem pa tudi
za izboljšanje zaposljivosti. S štipendijo si dijaki in študentje lahko pomagajo, da čas ki bi
ga porabili za opravljanje študentskih del, izkoristijo za druge dejavnosti in udejstvovanja
(Vidmar, Lampe & Sattler, 2015, str. 75–76).
ZŠtip-1 (22. člen) po novem za pridobitev štipendije vpeljuje izpolnjevanje pogoja
izjemnega dosežka ter hkratno izpolnjevanje enega od določenih vstopnih pogojev11. Te
mora štipendist izpolnjevati s predložitvijo izkaza tudi za opravičenost pri nadaljnjem
prejemanju, le 87. členu opravičuje izjemo v primeru, kadar je študent preskočil letnik ali
če ima na to opravičljive razloge (tj. starševstvo, zdravstveni razlogi, izjemne družinske in
socialne okoliščine ter višja sila). Javni poziv z zaprtim rokom je le za vlagatelje, katerim
se prvič dodeljuje Zoisova štipendija, oddaja vloge za nadaljnje prejemanje pa je brez
poziva in roka za oddajo. Za nadaljnje prejemanje štipendist vloži vlogo z začetkom
šolskega ali študijskega leta in mora tako sam poskrbeti za pravočasno vložitev vloge
(Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij, 19. člen).
Zakon določa pogoje, ki se štejejo za izjemni dosežek, ti pa so:
–
–
–
–

»najvišja mesta iz znanja ali raziskovanja na državnih tekmovanjih, sofinanciranih
iz javnih sredstev,
prejeta zlata in srebrna priznanja iz znanja ali raziskovanja na državnih
tekmovanjih, sofinanciranih iz javnih sredstev,
priznanja za najboljše raziskovalne naloge,
udeležba in najvišja mesta na mednarodnih tekmovanjih iz znanja, raziskovanja,
razvojne dejavnosti ali umetnosti,

10

Glej Prilogo 3.
Vstopni pogoj za dijaka, ki prvič neposredno vstopi v prvi letnik višje ravni izobraževanja, je povprečna
ocena najmanj 4,70 v zadnjem letniku osnovne šole, za študenta, ki vstopa v prvi letnik višješolskega ali
visokošolskega izobraževanja pa pogoj zlatega maturanta oziroma povprečna ocena vsaj 4,10 v zadnjem
letniku srednje šole ter za študente v višjih letnikih povprečna ocena vsaj 8,5 ali uvrstitev med pet odstotkov
najboljših študentov v svoji generaciji glede na doseženo povprečje v izobraževanju. Nadaljnje prejemanje
Zoisove štipendije pa zahteva vpis v višji letnik ter minimalna povprečna ocena 4,1 za dijaka in 8,5 za
študenta ali izjemni dosežek. (ZŠtip-1, 22. in 23. člen).
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–
–
–

–

nagrajeno znanstvenoraziskovalno, razvojno ali umetniško delo na državni ali
mednarodni ravni,
objava znanstvenoraziskovalne naloge ali znanstvenega prispevka v strokovni ali
znanstveni publikaciji ali zborniku,
umetniško delo ali drugo delo, ki je dobilo vsaj dve pozitivni strokovni kritiki,
objavljeni v različnih tiskanih medijih, dostopnih na območju celotne Slovenije,
oziroma je sodelovalo na mednarodni razstavi ali festivalu,
najvišja mesta na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja na državnih in
mednarodnih tekmovanjih (ZŠtip-1, 24. člen).«

Z vzpostavitvijo novega sistema štipendiranja se je uvedlo sočasno izpolnjevanje pogojev
glede povprečne ocene in izjemnih dosežkov, kar je mladim bistveno otežilo pridobitev te
vrste štipendije. Menim, da je bila ta sprememba uvedena iz razloga previsokega deleža
dijakov in študentov, ki so prejemali Zoisovo štipendijo v preteklih letih, saj je ta
najverjetneje preveč bremenil javni proračun. Za posledico je izpadlo večje število
štipendistov, ki kar naenkrat niso več bili upravičeni do Zoisove štipendije. Poleg tega pa
se tudi namesto predhodnih petih dodatkov, lahko k tej vrsti štipendije dodeli le še dva
dodatka, tj. dodatek za bivanje in dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami.
Pri navedbi vseh teh izjemnih dosežkov sem opazila odsotnost športnih dosežkov, saj je
ZŠtip v izjemne dosežke štel tudi udeležbo in najvišja mesta na mednarodnem
tekmovanju po predhodnem izboru na državnem tekmovanju na področju športa. Izločitev
teh dosežkov je po mojem mnenju krivična, saj se mi zdi da so športni dosežki primerljivi
z ostalimi dosežki, ki so prav tako rezultat nadarjenosti, discipliniranosti in večletnega
trdega dela. Najverjetneje so bili ti izpuščeni zaradi morebitne prevlade v številu in bi bili
tako športni v prednosti pred nadarjenimi dijaki in študenti.
3.1.2.3

Štipendija za deficitarne poklice

Novi zakon je vpeljal posebno vrsto štipendij, ki daje pozornost posebnim t. i. deficitarnim
poklicem. Predhodni zakon je določal, da osnovni Zoisovi in državni štipendiji med drugim
pripada dodatek za vrsto in področje izobraževanja, ki je bil z ZŠtip-1 ukinjen, uvedena pa
je bila štipendija za deficitarne poklice.
Cilji štipendij za deficitarne poklice opredeljuje petletni dokument Politika štipendiranja, ki
strmijo k zagotavljanju tistega kadra, po katerem povprašujejo delodajalci, k spodbujanju
dijakov in študentov, da se vpišejo na tista področja izobraževanja, ki pospešujejo
gospodarski razvoj in izboljšujejo zaposljivost (tudi za področja, na katere se zaposlujejo
tujci) ter spodbujanje mladih (kot promocija), da se vpišejo v programe srednjega
poklicnega in strokovnega izobraževanja. Država tako spodbuja mlade, da se začnejo
šolati v teh programih, saj bi se tako zagotovilo ustrezno število mladih z znanjem, ki je
potreben za uravnavanje stanja na trgu dela ter ohranitev posameznih izobraževalnih
programov, ki jim zaradi pomanjkanja dijakov grozi ukinitev. Ravni izobraževanja in
področja, ki se štejejo za deficitarna, so opredeljena v Politiki štipendiranja in so poleg
splošnih pogojev nujni za pridobitev štipendije. Največje pomanjkanje se kaže v srednjem
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poklicnem in strokovnem izobraževanju s področja tehnike, proizvodne tehnologije in
gradbeništva, storitev, umetnosti in humanistike, naravoslovja, matematike in
računalništva itd. Izobraževanje za poklic čevljarja, cevarja, varilca in energetika pa se
praktično sploh ne izvaja več (Politika štipendiranja 2015–2019, 2015).
Članek »Štipendija za deficitarne poklice – slepa ulica v sistemu štipendiranja« izpostavlja
vrsto neučinkovitosti v ureditvi te vrste štipendije. Avtor komentira uvrstitev štipendije za
deficitarne poklice kot neke vrste kadrovsko štipendijo sui generis, ki je namenjena
zagotavljanju delovne sile za določeno industrijo, torej tistih poklicev, ki jih primanjkuje in
po katerih obstaja veliko povpraševanje s strani delodajalcev. S tem želi opozoriti na
podobnost namena kadrovskih štipendij, kjer si delodajalci pridobivajo tiste profile, za
katere predvidevajo, da jih ne bodo mogli pridobiti na trgu. Glede na to da ZŠtip-1 določa,
da kadrovske štipendije in štipendije za deficitarne poklice ni mogoče kombinirati, to v
praksi pomeni, da se bo število kadrovskih štipendij še zmanjšalo, z novo štipendijo pa
bodo štipendisti imeli še manj sodelovanja s potencialnimi delodajalci, manj praks in
manjše zavedanje in znanje o dejanskem poteku poslovnih procesov vse, kar je značilna
vsebina kadrovskega štipendiranja. Izpostavljeno je tudi vprašanje o izbiri deficitarnih
področij, podatkovni in metodološki temelji, ki so izbrali ta deficitarna področja za
prihodnja štiri leta (Rejc, 2015, str. 13–14).
Posebnost te štipendije pa se odraža tudi v odprtem roku za vložitev vloge (ZŠtip-1, 33.
člen). Sama se s tem načinom oddaje vloge za pridobitev štipendije ne strinjam, zato bi
ga izpostavila kot neustreznega, saj je zelo očitno, da gre za dodeljevanje štipendij po
sistemu »kdor prej pride, prej melje«, kar pomeni, da je sistem izbire štipendistov odvisen
od datuma in ure vložitve vloge. Tisoč štipendistov naj bi bilo v letu 2015 izbranih po
vrstnem redu prispelih vlog (Levstik, 2015). Edino merilo za pridobitev štipendije za
deficitarne poklice sta le deficitarni poklic in hitrost oddaje vloge, zato menim, da bi morali
uvesti in upoštevati tudi katere druge pogoje za pridobitev štipendije, na primer ocene ali
učni uspeh, socialna stiska in podobno. Poleg tega bi morali določiti tudi za točno katere
poklice bi se dodelilo kolikšno število štipendij, da bi se podeljene štipendije enakomerno
porazdelile med različne poklice.
Problem odprtega roka za vložitev vloge se je pokazal avgusta 2015, saj je prišlo do
sesutja spletne strani, kjer so prosilci lahko oddali svojo vlogo in ker ti niso imeli enakih
možnosti za vložitev vloge, je bil razpis razveljavljen in objavljen nov rok za vložitev vloge.
Dodana so bila nova pravila glede oddaje vloge, in sicer poleg točno določenega datuma
je bila določena tudi točna ura, po kateri so prosilci vlogo lahko oddali. Dodali so tudi
kriterija, ki bosta upoštevana ob večjemu številu popolnih vlog prispelem ob istem času, in
sicer naj bi prednost pridobitve štipendije imeli dijaki nižjih letnikov. Če bi bilo potrebno, bi
pri tem upoštevali kandidate z višjo povprečno oceno v prejšnjem letu. Za posledico je
imel ta razpis dolge vrste čakajočih kandidatov za oddajo vloge po celi državi, prav gotovo
pa je botroval tudi k morebitni goljufiji in podkupovanju ter navsezadnje tudi k izostanku
bodočih štipendistov od pouka (Levstik, 2015).
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3.1.2.4

Štipendija za Slovence v zamejstvu in po svetu

Štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu so namenjene Slovencem s stalnim
prebivališčem zunaj RS za izobraževanje na dodiplomskem in po novem tudi
podiplomskem študiju na javno veljavnih izobraževalnih ustanovah v RS (ZŠtip-1, 37.
člen). Namen teh štipendij je spodbujanje in krepitev povezanosti in sodelovanja
Slovencev, ki živijo v zamejstvu in po svetu z rodno domovino. S to vrsto štipendij se
podpirajo cilji strategije gospodarskega sodelovanja RS s slovensko narodno skupnostjo v
sosednjih državah in po svetu, ki strmijo k izmenjevanju znanj, izkušenj in človeških
dejavnosti (Vidmar, Lampe & Sattler, 2015, str. 75–77).
Upravičenci do teh štipendij morajo izpolnjevati splošne pogoje za pridobitev štipendije,
pri katerih v okviru osebnega statusa državljanstva oziroma prebivališča prihaja do
manjših sprememb, hkrati pa ostajajo enake določbe kot v predhodnem zakonu.
Upravičenec je lahko Slovenec s stalnim prebivališčem zunaj RS, ki ima državljanstvo RS
ali status Slovenca brez državljanstva RS ali pa, ki nima niti državljanstva RS, niti statusa
Slovenca brez državljanstva (ZŠtip-1, 38. člen).
Štipendije se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa. Merila za ocenjevanje vlog pripravi
sklad v sodelovanju z posebnim državnim organom, ki je pristojen za sodelovanje s
Slovenci zunaj njenih meja. Povprečna ocena, aktivno sodelovanje v slovenskih društvih,
organizacijah in drugod zunaj matične države in ocena pridobljena s strani državnega
organa so merila po katerih organ odloča o dodelitvi štipendije (ZŠtip-1, 39. in 43. člen).
Posebnosti te štipendije je plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja štipendistu.
Štipendistom Slovencem, z izjemo državljanov držav članic EU, Evropskega gospodarskega
prostora in Švicarske konfederacije. Sklad od sklenitve obveznega zdravstvenega
zavarovanja iz tega naslova izplača mesečne prispevke za posamezno študijsko leto, a le v
primeru, če je štipendist ta dodatek uveljavljal in mu je bil dodeljen (ZŠtip-1, 40. člen).
Štipendija za Slovence v zamejstvu in po svetu se mi zdi dobra priložnost za mlade, da
vzpostavijo povezave z rodno domovino, pridobijo nova znanja in izkušnje ter boljše
zaposlitvene možnosti. Poleg tega je to tudi priložnost za učenje oziroma izpopolnjevanje
slovenskega jezika, raznovrstna spoznanja, povezovanja ter sodelovanja s Slovenci na
področju družbe, kulture in gospodarstva, kar jim lahko izjemno koristi v nadaljnji karieri
in osebnostni rasti.
3.1.2.5

Štipendija Ad futura

V okviru programov Ad futura sklad v obliki javnega razpisa dodeljuje več oblik štipendij z
namenom mednarodne mobilnosti (1) za izobraževanje, katere se dodeljujejo z namenom
spodbujanja mednarodnega izobraževanja, (2) za študijski obisk z namenom povečanja
mednarodne mobilnosti in kakovosti izobraževanja ter posledično dvigu zaposljivosti teh
udeležencev in (3) za sodelovanje na skupinskih ali individualnih tekmovanjih iz znanja ali
raziskovanja, katerih se lahko udeležijo dijaki ali študenti in njihovi mentorji s ciljem
potegovanja za odlično mesto (ZŠtip-1, 46.–64. člen). Gre za raznolik in velik nabor
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štipendiranih aktivnosti, udeležb, obiskov, praks, študija, raziskovanja naših študentov v
tujini in obratno (Vidmar, Lampe & Sattler, 2015, str. 4).
Splošni pogoji za pridobitev Ad futura štipendije so enaki splošnim pogojem za pridobitev
katerekoli štipendije z nekaterimi izjemami oziroma dodatnimi pogoji.
Štipendija Ad futura za izobraževanje se lahko dodeli upravičencu, ki izpolnjuje splošne
pogoje, le v okviru državljanstva oziroma prebivališča velja pravilo, da se podeli
upravičencem, ki ustreza splošnim merilom glede državljanstva oziroma prebivališča za
izobraževanje v tujini in podeli se tudi tujemu državljanu, ki ima prijavljeno stalno
prebivališče v tujini in ni pridobil statusa rezidenta za daljši čas, za izobraževanje v RS.
Kot sem omenila že predhodno je, starostni pogoj za pridobitev te štipendije nekoliko višji.
Za pridobitev štipendiji Ad futura za študijski obisk in sodelovanje na tekmovanjih pa
morajo upravičenci poleg splošnih pogojev izpolnjevati tudi pogoj izobraževanja v RS za
udeležbo na študijskem obisku v tujini ali tekmovanju iz znanja ali raziskovanja v tujini
(ZŠtip-1, 47. člen).
Višina in namen štipendij se določa sproti z javnim razpisom in praviloma z zaprtim rokom
za vložitev vloge. Tukaj se ponovno srečamo tudi z odprtim rokom za vložitev vloge, ki se
razpiše, če v razpisu niso določena merila za izbiro štipendistov. Razpis poleg splošnih
vsebin v razpisu določi tudi enega ali več posebnih pogojev za kandidiranje na javnem
razpisu, določenih v 50. členu ZŠtip-1, enega ali več meril, določenih v 51. členu ZŠtip-1
in način usklajevanja štipendij (ZŠtip-1, 48. in 49. člen). Ti posebni pogoji so lahko zelo
različni od socialnega statusa, stopnje izobraževanja, omejitev oziroma zahtev glede
statusa, do državljanstva ipd.
S štipendijami Ad futura se spodbuja študente, da preživijo daljši ali krajši čas v tujini, saj
s tem prispevajo k povečevanju konkurenčnosti in večji zaposljivosti. Izkušnje v tujini so
privlačne za delodajalce, saj štipendisti tako otrdijo znanje enega ali več jezikov, kar je
danes velika prednost za lažjo komunikacijo s tujimi partnerji. Prav gotovo pridobijo tudi
različne izkušnje v posameznih situacijah, kar prispeva k njihovi ustvarjalnosti in iskanju
ustreznih rešitev. To pa posledično pripelje k večji samostojnosti, ko se je treba odločiti o
pomembnih stvareh, zrelosti in samozaupanju, kar pa je skoraj nujno za uspeh v
današnjem kariernem svetu (Vidmar, Lampe & Sattler, 2015, str. 65).
Vse to se mi zdi velika ugodnost za štipendiste, ki se prijavijo na razpis za te vrste
štipendij. Dodala bi tudi prednost, ki se nanaša na spoznavanje tuje kulture in navad, ki
pripomorejo tudi k splošni razgledanosti štipendista. Dodano vrednost dajejo štipendistom
tudi delovne in praktične izkušnje, usposabljanja, lahko pa tudi povsem drugačni načini
dela, ki jim služijo kot izvrstne kompetence in ki jih kasneje lahko primerjajo z domačim
okoljem.
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3.1.2.6

Sofinancirana kadrovska štipendija

Danes to vrsto štipendije dodeli delodajalec dijaku ali študentu za izobraževalni program
na podlagi njegovih kadrovskih potreb, da bi se zagotovil ustrezno usposobljen kader, saj
le-ta k pripravi štipendistov na zaposlitev strmi že med izobraževanjem. Običajno se
podjetja odločijo za štipendiranje tistih kadrov, ki jih na trgu primanjkuje ali pa zaradi
specifičnosti dela, ki zahteva drugačno vrsto znanja (Plemenitaš Fuchs & Gostiša, 2008,
str. 163–167).
Sofinanciranje kadrovskih štipendij izvajata Sklad ali RRA delodajalcem12 , ki dodeljujejo
kadrovske štipendij za izobraževanje ob izpolnjevanju pogoja upravičenosti in
izpolnjevanja splošnih in drugih pogojev kandidata. Med slednje spada pogoj starosti, ki
za kadrovskega štipendista nima omejitev (ZŠtip-1, 69. člen).
Minimalna sofinancirana kadrovska štipendija ne sme biti nižja od državne štipendije brez
dodatkov za četrti dohodkovni razred, ki jo ureja ZUPJS. Višina sofinanciranja je v višini 50
odstotkov kadrovske štipendije, vendar ne sme presegati 30 odstotkov minimalne plače. V
primeru, da je raven izobraževanja na področju, kjer se izobražuje štipendist, opredeljena
v Politiki štipendiranja, pa se sofinanciranje delodajalcu dodeli v višini 70 odstotkov
kadrovske štipendije, vendar največ v višini 40 odstotkov minimalne plače. Višina
sofinanciranja se ob zahtevi delodajalca poveča tudi za do 10 odstotkov z novim šolskim
oziroma študijskim letom, glede na preteklo leto (ZŠtip-1, 70. in 71. člen).
Kadrovska štipendija, se za razliko od ostalih vrst štipendij, izbranemu štipendistu dodeli s
pogodbo o štipendiranju13. Slednja štipendista zavezuje, da uspešno zaključi izobraževalni
program, za katerega je prejemal sofinancirano kadrovsko štipendijo, in se vpiše v višji
letnik, da v vsakem šolskem/študijskem letu opravi vsaj enomesečno prakso in pripravi
poročilo, da se ne (samo)zaposli drugje ter da po zaključku izobraževanja sprejme
zaposlitev pri tistem delodajalcu, s katerim se sklenil pogodbo. V nasprotnem primeru je
delodajalec dolžan vrniti znesek sofinanciranja za zadnje obdobje. Po ZŠtip-1 se zaposlitev
štipendista lahko prestavi zaradi opravičljivih razlogov, a najdlje za eno leto, zaposlitev pa
se lahko zavrne le z odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (v
nadaljevanju ZPIZ), ki dokazuje trajno nezmožnost štipendista za delo. Zaposlitev se prav
tako ne izvede v primeru postopka prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije delodajalca
(ZŠtip-1, 80.–82. in 87. člen).
Delodajalca obvezuje dolžnost, da najkasneje en mesec po zaključku šolanja (ob soglasju
izjemoma lahko nekoliko kasneje, ko izpolni nujne obveznosti za opravljanje poklica) s

12

Delodajalec je lahko pravna oseba zasebnega prava, javni zdravstveni zavod ali fizična oseba s sedežem ali
prebivališčem v RS. Kot pogoj za sofinanciranje mora izpolnjevati pogoj, ki zanika uvedbo postopka prisilne
poravnave delodajalca, stečajnega postopka ali postopka likvidacije, ter pogoj, da v času sofinanciranja
zagotavlja sredstva kadrovske štipendije štipendistu in z njim ureja razmerje s pogodbo o štipendiranju (ZŠtip1, 3. in 72. člen),
13
Glej Prilogo 2.
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štipendistom sklene pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas14 na ustreznem delovnem
mestu, tako po izobrazbi, kot po področju dela, v trajanju najmanj 12 mesecev. Če bi
delodajalec štipendista zaposlil za manj kot eno leto, je ta dolžan vrniti celoten znesek
sofinanciranja, če pa bi ga zaposlil pred zaključkom izobraževanja, mora biti štipendistu
dovoljeno opravljanje vseh obveznosti v okviru izobraževanja, vendar ga mora zaključiti v
šestih mesecih po zaposlitvi, v nasprotnem primeru mora delodajalec prav tako vrniti
celoten znesek prejetega sofinanciranja. V praksi to pomeni, da se mora štipendist po
zaključku izobraževanja zaposliti pri delodajalcu za najmanj eno leto, četudi bi ta želel
nadaljevati izobraževanje na višji stopnji, saj odlog zaposlitve ni več možen, kot je to
dopuščal ZŠtip. Štipendistu preostane le možnost študija ob delu prvo leto in po preteku
enoletne zaposlitve pri delodajalcu, potem naprej redni študij in ponovna dodelitev
kadrovske štipendija, v kolikor bi se strinjal tudi delodajalec.
Pomembnejša novost in dodatna obveznost delodajalca je tudi omogočanje enomesečne
prakse štipendista pri delodajalcu v vsakem študijskem letu s povrnitvijo celotnih stroškov
za prevoz in malico s strani delodajalca. Ocenjujem, da bi za opravljanje enomesečne
prakse štipendist prejel prenizek znesek, zato bi predlagala vsaj minimalno plačilo za
opravljanje prakse štipendista, saj je kljub temu, da mesečno prejema kadrovsko
štipendijo, ta namenjena kritju stroškov izobraževanja in ne prakse.
Po novem lahko tudi oba, delodajalec ali štipendist, v prvem letu štipendijskega razmerja
po preteku enomesečne delovne prakse odpovesta pogodbo o štipendiranju, česar po
ZŠtip ni bilo mogoče storiti. Štipendistu ni potrebno vračati prejetega zneska štipendije, če
je uspešno končal letnik, za katerega je prejemal štipendijo in če je izpolnil pogoje za
napredovanje v višji letnik. Prav tako ni dolžnosti vračanja 15 prejetega zneska
sofinanciranja štipendije tudi za delodajalca (ZŠtip-1, 75.–78. člen).
S kadrovsko štipendijo, ki je v povprečju najvišja med štipendijami, se štipendist lažje
posveti le študiju, saj ne potrebuje iskati dela prek študentskega servisa. Je pa res, da
ima lahko previsoka kadrovska štipendija posledice na dohodnino, saj sodi med
obdavčljive odhodke (podvrsta drugi odhodki). Zakon o dohodnini (Ur. list RS, št. 13/11 –
uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12,
52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15 in 55/15, v nadaljevanju ZDoh-2) v
106. členu določa, da se v davčno osnovo od drugih dohodkov ne vštevajo kadrovske in
druge štipendije, ki so mesečno izplačane učencu, dijaku ali študentu za čas
izobraževanja, do višine minimalne plače za študij v RS in do višine minimalne plače,
povečane za 60 odstotkov za študij v tujini. Štipendija, ki ta znesek preseže, pa se všteva
v davčno osnovo štipendista in se obdavči kot drugi dohodek. Sklepam, da so k tej določbi
botrovale previsoko izplačane nesofinancirane kadrovske štipendije, ki so jih podjetja
podeljevala svojim družinskim članom.
14

Pogodba o zaposlitvi se v izjemnih primerih lahko sklene za krajši delovni čas, vendar se tako trajanje
zaposlitve preračuna na polni delovni čas, kar pomeni, da je čas zaposlitve štipendista lahko precej daljši.
15
Primere vračanja štipendije s strani štipendista podrobneje določa 99. člen Štip-1.
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Sam potek izvajanja RŠS, v okviru katerih so se dodeljevale posredno sofinancirane
kadrovske štipendije, se je do leta 2014 najprej začel z javnim pozivom oddaje potrebe po
kadrovskih štipendistih delodajalcem v vseh regijah istočasno. Nanj so se lahko z vlogo
prijavili delodajalci s sedežem v svoji regiji, seveda so za to morali izpolnjevati pogoje, ki
jih je natančneje določal pravilnik. O njihovih pravicah za vključitev v RŠS in podelitev
pravic pa je odločal poseben organ, Komisija za štipendiranje. Izbrani delodajalci so vsa
medsebojna razmerja, pravice in obveznosti s štipenditorjem uredili s pogodbo, za tem je
sledila oddaja potreb po kadrovskih štipendistih, nato pa na podlagi teh objava razpisa
štipendij iz RŠS za dijake in študente, običajno na spletni strani RRA (Pravilnik o izvajanju
enotnih regijskih štipendijskih shem, 7.–19. člen).
Z letom 2014 je na tem področju prišlo do manjših sprememb, saj se je z novim zakonom
o štipendiranju, posredno in neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij poenotilo, kar
pomeni, da je po novem Sklad edini, ki do konca novembra objavi javni poziv
delodajalcem za dodelitev kadrovskih štipendij za prihajajoče šolsko/študijsko leto. Vsi
delodajalci so z veljavo novega ZŠtip-1 (112. člen) obvezani, da Skladu sporočijo svoje
potrebe v zvezi z dodelitvijo kadrovskih štipendij, ne glede na to, ali bodo za to kadrovsko
štipendijo kasneje uveljavljali sofinanciranje ali ne. Poleg tega ZŠtip-1 (111. člen) nalaga
vsem štipenditorjem, ki dodeljujejo štipendije po tem zakonu ali pa po drugih predpisih,
obveznost poročanja Skladu o vrsti, številu in višini dodeljenih sredstev, s katerim želi
država vzpostaviti enotni informacijski sistem za celovit pregled nad vsemi dodeljenimi
štipendijami, z namenom statističnega spremljanja in lažjega načrtovanja štipendijske
politike v prihodnosti.
Sklad nato objavi seznam razpisanih kadrovskih štipendij za dijake, študente in
udeležence izobraževanja odraslih, vendar le za tiste, za katere delodajalci izrazijo željo po
javni objavi (Pravilnik o sofinanciranju kadrovskih štipendij, 2. člen). Potencialni kandidati
se na delodajalca, ki dodeljuje kadrovsko štipendijo, obrnejo neposredno z vlogo za
dodelitev štipendije in nato sam izbere ustreznega kandidata. Do konca februarja Sklad
oziroma RRA na svojih spletnih straneh objavita javni razpis z odprtim rokom za vložitev
vloge za dodelitev sredstev za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem, ki
izpolnjujejo pogoje (iz zakona in razpisa), po vrstnem redu prejetih vlog do porabe
sredstev, ki so na voljo za sofinanciranje za prihajajoče šolsko/študijsko leto. Sredstva se
dodelijo z odločbo, medsebojna razmerja, pravice in obveznosti v okviru sofinanciranja
kadrovske štipendije pa se uredijo tudi s pogodbo o sofinanciranju, katere podpisnika sta
delodajalec in RRA ali Sklad (ZŠtip-1, 73.–74. člen).
Pogodba o sofinanciranju preneha veljati, če štipendist preneha izpolnjevati pogoje iz 97.
člena ZŠtip-1, javnega razpisa, pogodbe o štipendiranju, pogodbe o sofinanciranju ali
štirih dodatnih razlogov, ki jih našteva 84. člen ZŠtip-1. Vsi razlogi, zaradi katerih
delodajalec prekine pogodbo o sofinanciranju, ga obvezujejo vračila celotnega zneska
prejetih sredstev sofinanciranja kadrovske štipendije za posameznega štipendista. S tem
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se mu, v primeru, kadar je delodajalec Skladu ali RRA posredoval neresnične podatke, v
okviru katerih je pridobil sredstva, zaračunajo še dodatne pogodbene obresti.
Nova zakonodaja je očitno prinesla centralizacijo kadrovskih štipendij pri Skladu, s čimer
je zakonodajalec želel vzpostaviti sistem zbiranja vseh kadrovskih štipendij na enem
mestu. Poleg sofinanciranih kadrovskih štipendij se po novem zbirajo tudi
nesofinancirane16. S tem naj bi omogočili bolj prijazen dostop iskalca, saj naj bi s ponudbo
kadrovskih štipendij na enem mestu za iskanje zagotovo porabili manj časa kot prej.
Poročila RRA o izvajanju RŠS za pretekla leta kažejo, da ostaja precejšnje število
nepodeljenih kadrovskih štipendij prek RŠS, kar pomeni, da sredstva iz ESS posledično
ostajajo nepočrpana. V poročilu gorenjske RŠS nosilec za visoko število nepodeljenih
kadrovskih štipendij opredeljuje naslednje razloge:








neprimerni kandidati za delodajalce,
premalo prijav s strani dijakov in študentov za določene poklice,
podjetje pri javnem pozivu nepremišljeno prijavi svoje potrebe po štipendistih in se
kasneje odloči za podelitev manjšega števila štipendij, kot ga je predvidel v
začetku,
odstop podjetij od štipendiranja zaradi različnih razlogov,
zavrnitev štipendije tik pred podpisom pogodbe, s strani štipendista (Rihtarič,
Korošec & Lukezič, 2014, str. 16–17).

Sama sem mnenja, da je teh razlogov še precej več, od premajhnega zanimanja in
poznavanja zakonodaje o kadrovskih štipendijah na strani dijakov in študentov, premalo
vpisanih dijakov v določene programe poklicnih šol, strah in dvom dijakov in študentov pri
izbiri delodajalca, obveze v smislu zaposlitve in podobno.
V sklopu gorenjske regije je bila izvedena tudi delavnica z delodajalci, ki so v sklopu RŠS
dodeljevali štipendije. Izpostavili so vrsto slabosti, ki jih je prinesel ZŠtip-1, naj omenim le
nekatere izmed njih. Poudarili so, da novi zakon zahteva takojšnjo zaposlitev štipendista
pri delodajalcu po končanem izobraževanju, kljub temu, da dijak ali študent izrazi željo po
nadaljnjem izobraževanju, kar je izredno slabo za štipendista, saj ga zakonodaja omejuje
pri pridobitvi dodatne izobrazbe. Stari zakon je dopuščal možnost odloga zaposlitve v
primeru šolanja štipendista na višji ravni, če se je s tem strinjal delodajalec. Slednji so bili
ti možnosti bolj naklonjeni, saj v večini spodbujajo štipendiste k večjemu znanju in s tem
k boljši izobrazbi. To še posebno velja pri družinskih podjetjih, ki imajo običajno interes,
da štipendirajo svojega družinskega člana čim dlje za pridobitev čim višje izobrazbe.

16

Z nesofinancirano kadrovsko štipendijo se celotno finančno breme kadrovske štipendije prenese na
delodajalca, kar pomeni, da jo dodeljuje izključno podjetje, poleg tega zanjo ne veljajo ostale omejitve
zakona, ki ureja štipendiranje.
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Negativno je bila sprejeta tudi določba o zaposlitvi štipendista v 30 dneh (predhodno 60
dni) po zaključku šolanja, kar naj bi bilo skoraj neizvedljivo, saj se šolanje običajno
zaključi v poletnih mesecih, ko nastopi čas dopustov in jim to otežuje pridobiti in izvesti
vse potrebno za sklenitev pogodbe o zaposlitvi s štipendistom. Majhna podjetja so
izpostavila tudi problematiko v zvezi z zaposlovanjem štipendistov, kadar ta dosežejo tisto
število zaposlenih, ki zahteva zaposlitev invalida. Če se namesto invalida odločijo za
zaposlitev štipendista in s tem dosežejo kvoto, morajo podjetja nato še dodatno plačevati
prispevek za manjkajočega invalida (Rihtarič, Korošec & Lukežič, 2014, str. 25–26).
Delodajalci, ki so bili vključeni v RŠS, so tudi mnenja, da je bilo posredno sofinanciranje
kadrovskih štipendij prek RRA izrazito boljše kot prek Sklada, saj jim je predstavljalo manj
administracije, dobro podporo in odzivnost s strani RRA. S prehodom na način
neposrednega sofinanciranja prek Sklada so izrazili nezadovoljstvo, saj jim vpeljuje več
kompleksnosti, obveznosti in samostojnega dela pri uveljavljanju štipendije, s katerim se ti
nimajo časa ukvarjati, zato razmišljajo predvsem o nesofinanciranih kadrovskih
štipendijah, saj se jim to zdi bolj fleksibilno (Rihtarič, Korošec & Lukežič, 2014, str. 27).
Izvajanje RŠS se je v večini regij izkazalo za učinkovito, delodajalci pa so zainteresirani za
nadaljnje izvajanje. RŠS v okviru Goriške statistične regije je po podeljenih štipendijah v
primerjavi z ostalimi regijami v samem vrhu. Uspešnost izvajanja se kaže v vsakoletnem
večjem številu prejemnikov štipendije in konstantnem zaposlovanju kadrovskih
štipendistov pri delodajalcih. Z izvajanjem so zadovoljni tako delodajalci kot štipendisti ob
hkratni ugotovitvi, da regijski projekt resnično prispeva v doseganju ciljev glede
zaposlovanja in posledično zmanjšanju strukturne brezposelnosti (Posoški razvojni center,
2014).
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4 TEORETSKA
RAZMERIJ

IZHODIŠČA

NARAVE

ŠTIPENDIJSKIH

Pojem razmerje se uporablja pri opisovanju družbenega in pravnega razmerja, enostavno
bi lahko rekli, da je pravno razmerje pravno urejeno družbeno razmerje med najmanj
dvema osebama, ki jima rečemo tudi pravna subjekta. Je pa res, da v družbenih razmerjih
neprestano prihaja do sprememb, katerim se morajo ustrezno prilagajati pravna pravila
(Strban, 2012, str. 12).
V pravnem redu RS so, tako kot v veliki večini pravnih redov drugih držav, pravne norme
razvrščene po skupinah, ki urejajo določeno in s tem specifično vrsto družbenih razmerij.
Razmejitev med pravnimi panogami ni preprosta, saj so družbena razmerja, ki so predmet
pravnega urejanja, hkrati lahko predmet tudi različnih pravnih panog, zato nemalokrat
prihaja do težav, katere se običajno odražajo v sporih o pristojnosti med različnimi vrstami
sodišč (Vodovnik, 2014, str. 17). Razmerja med pravnimi panogami so opredeljena z
različnimi dejavniki, zato je nekatere pravne institute mogoče uporabiti v okviru pravnega
podsistema, ki je predhodno že urejen v nekateri drugi pravni panogi (Vodovnik, 2009,
str. 22).

4.1 UPRAVNOPRAVNO RAZMERJE
V teoriji poznamo različne definicije opredelitve upravnega prava, najbolj pogosta je
primarno funkcionalno usmerjena in pravi, da je upravno pravo tisto pravo, ki ga
izvršujejo upravni organi oziroma drugi subjekti pri izvrševanju upravne funkcije
(Kerševan, 2004, str. 87). Dejavnost uprave in njeni subjekti veljajo za pravne, če med
njima obstajata pravna norma in pravno razmerje. Pečarič (2015, str. 62) posledično
opredeljuje upravno razmerje kot družbeno razmerje med dvema ali več upravnimi
subjekti, ki je urejeno z upravnimi pravili, upravnopravno razmerje pa s pravom urejeno
razmerje med določenimi subjekti.
Nekoliko drugačno definicijo upravnopravnega razmerja sta podala Grafenauer in Breznik
(2009, str. 46 in 141), ki pravita, da je ta vrsta razmerja eno izmed najpogostejših oblik
pravnih razmerij, katero je opredeljeno kot institut upravnega prava s posebnimi
značilnostmi, ki so specifične in so izredno pomembne za delovanje celotne družbe,
uresničuje pa se z izdajo konkretnega in posamičnega pravnega akta.
Upravnopravno razmerje ločimo po enostranski obveznosti, kjer ima prvi subjekt pravico
in drugi dolžnost ter dvostranski obveznosti, kjer imata obe strani pravice in obveznosti,
pri čemer je vsaj ena stranka subjekt, ki izvršuje javno oblast in je s tem nadrejena drugi
stranki, kar pomeni, da ima le-ta možnost da kot nosilec oblasti uredi neko razmerje,
katerega rezultat je upravna odločba. S to odločbo pristojni organ enostransko in na
podlagi močnejše volje odloči o pravici, obveznosti ali pravni koristi posameznika, pravnih
oseb ali drugih podrejenih subjektov, ki so lahko stranke v upravnem postopku (Pečarič,
2015, str. 62–64).
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Upravnopravno razmerje se kaže v značilnostih glede subjektov, načina nastanka oziroma
nastopanja organa, vsebine, predpisanega postopka odločanja in varstva pravic strank ter
se na podlagi Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13, v nadaljevanju ZUP)
med drugim uporablja tudi na področju štipendiranja.
4.1.1 POSEBNOSTI GLEDE SUBJEKTOV
Prvi obvezni subjekt upravnopravnega razmerja je stranka, ki mora imeti sposobnost biti
stranka s pravno in opravilno sposobnostjo ter procesno legitimacijo, drugi subjekt
upravnopravnega razmerja pa je nosilec vodenja in odločanja v postopku. To je lahko
državni organ, organ občin, organizacija ali pa celo posameznik, če je nosilec javnega
pooblastila. Običajno je to državni upravni organ, velikokrat pa je to javno podjetje,
zbornica, javna agencija, javni zavod itd. ali druga skupnost, če pridobi javno pooblastilo
za opravljanje vnaprej določenih nalog državne uprave. Izvrševanje teh pooblastil
uresničujejo tiste organizacije, ki so za to pooblaščene z zakonom ali drugim aktom na
njegovi podlagi (Grafenauer & Breznik, 2009, str. 48).
Z javnim pooblastilom lahko pravne ali fizične osebe, ki so izven sestavnega dela države
ali lokalnega aparata (imenujemo jih tudi neoblastni subjekti), pridobijo javno pooblastilo
za opravljanje takih vrst nalog oziroma izvrševanje oblastnih nalog državne ali občinske
uprave. Lahko bi rekli, da država s podelitvijo javnega pooblastila prenese pristojnost za
odločanje nalog državne uprave na subjekte hierarhično izven sistema državne uprave, pri
tem pa imajo le-ti pravice in dolžnosti uprave, ki jih določa zakon ali podzakonski predpis,
kar v 15. členu ureja Zakon o državni upravi (Ur. list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno
besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12,
47/13, 12/14 in 90/14, v nadaljevanju ZDU-1). To pa pomeni, da nosilci javnih pooblastil
do posameznih strank v postopkih delujejo kot organi državne uprave, vodijo splošni ali
posebni upravni postopek po postopkovnih predpisih ter uporabljajo materialno pravo v
okviru odločanja v upravnih zadevah in izvrševanju posamičnih upravnih aktov (Jerovšek,
2007, str. 12). Po besedah Polone Kovač (2006, str. 2) država na tak način zagotavlja
večjo ekonomičnost in potrebo po samoregulaciji uresničuje prek nedržavnih organov.
Po ZUP za nosilce javnih pooblastil velja, da predstojnik vodi in odloča upravnih zadevah,
v kolikor področni zakon ne določi drugače. Ta oseba pa lahko podeli pooblastilo bodisi za
vodenje bodisi za odločanje ali celo oboje hkrati drugim osebam, ob izpolnjevanju
ustrezne izobrazbe in opravljenega izpita iz upravnega postopka (Jerovšek & Kovač, 2008,
str. 36).
Če vpeljemo značilnost, ki se nanaša na subjekte v področje štipendiranja, lahko iz
zakonodaje ugotovimo, da državne štipendije dodeljujejo centri za socialno delo glede na
prebivališče vlagatelja, ki se štejejo za pravno osebo in imajo po odloku Vlade RS o
preoblikovanju status javnih socialno varstvenih zavodov. Pravna podlaga, ki jo
opredeljuje 68c. člen Zakona o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 3/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in
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57/12, v nadaljevanju ZSV) določa, da centri za socialno delo opravljajo določene naloge
kot javna pooblastila, kjer je v Katalogu javnih pooblastil, nalog po zakonu in storitev, ki
jih izvajajo centri za socialno delo, opredeljena tudi državna štipendija17.
Za odločanje o pravici za dodelitev ostalih vrst štipendij in odločanja o dodelitvi
sofinanciranja kadrovske štipendije je pristojen Sklad, ki je bil ustanovljen z namenom
dodeljevanja sredstev. Na podlagi podeljenega javnega pooblastila med drugim izdaja
pravne akte v posamičnih zadevah iz njegove pristojnosti, kar pomeni, da o dodelitvi in
nadaljnjem prejemanju štipendij le-ta odloči z upravno odločbo (Akt o preoblikovanju
javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni
sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, 1.–17. člen).
Naj poudarim, da nosilci RŠS niso nosilci javnih pooblastil, kar pomeni, da ti niso zavezani
postopati po ZUP. V Pravilniku o izvajanju enotnih regijskih štipendijskih shem so zapisali
navodila za izvajanje, kjer so uredili nekatere sestavine po pravilih ZUP.
4.1.2 POSEBNOSTI GLEDE NAČINA NASTANKA
Značilnost glede načina nastopanja organa, ki je pristojen za odločanje, je druga
pomembna posebnost. Po ZUP se postopek lahko začne na dva načina, in sicer na predlog
oziroma zahtevo stranke, kadar ji zakon daje kakšno pravico oziroma kadar želi
uveljavljati nek zasebni interes. Ti primeri so najbolj pogosti, kjer stranka lahko uveljavlja
npr. pravico do pridobitve državne štipendije, potnega lista, gradbenega dovoljenja,
dodelitve otroškega dodatka, pokojnine itd. Na drug način pa se postopek lahko uvede
tudi po uradni dolžnosti organa, kadar tako določa zakon ali drug na zakonu utemeljen
predpis oziroma kadar organ sam presodi, ali je potrebno za zaščito javnega interesa
začeti postopek brez ali proti volji stranke (Jerovšek, 2007, str. 97–98).
Po ZŠtip-1 se v postopku dodeljevanja štipendij postopek za dodelitev pravice do
štipendije in postopek za dodelitev sredstev za sofinanciranje vedno začne z vlogo
vlagatelja oziroma kandidata pri dodeljevalcu štipendije, ki je lahko razpisal bodisi odprt
rok bodisi zaprt rok za vložitev vloge. Na podlagi 93. člena ZŠtip-1 pa lahko dodeljevalec
štipendije začne postopek ugotavljanja upravičenosti do štipendije po uradni dolžnosti, če
okoliščine nakazujejo na neupravičenost štipendije, upravičenost za krajši rok ali
upravičenost za nižji znesek. To lahko stori v treh letih po dokončnosti odločbe o dodelitve
štipendije štipendistu z izdajo odločbe, s katero razveljavi odločbo o dodelitvi štipendije in
ugotovi prenehanje upravičenosti do štipendije, določi drug znesek ali drugo obdobje
prejemanja štipendije.
4.1.3 POSEBNOSTI GLEDE VSEBINE
Po vsebini razmerja, ki je urejen v postopku, lahko ugotovimo, če gre za upravno zadevo.
V upravnopravnem razmerju se vsebina upravne zadeve kaže v odločanju o pravicah,
obveznostih ali pravnih koristih posameznih subjektov na posameznih upravnih področjih.
17

O podrobnih nalogah, ki jih na področju državnih štipendij opravljajo centri za socialno delo, glej Prilogo 1.
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ZUP v drugem odstavku 2. člena določa, da se šteje, da gre za upravno zadevo, če je s
predpisom določeno, da organ v neki zadevi vodi upravni postopek, v njem odloča in izda
upravno odločbo oziroma če to zaradi varstva javnega interesa izhaja iz narave zadeve.
Da ugotovimo, če je neka zadeva upravna zadeva, si lahko pomagamo z materialno
definicijo upravne zadeve, ki pravi, da gre za upravno zadevo, če obstajajo naslednji
kumulativno izpolnjeni elementi:
(1) O predmetu postopka se odloča o pravici, obveznosti ali pravni koristi, kot jo
opredeljuje materialno upravno pravo, tj. zakon ali podzakonski akt, kar pomeni, da so
izvzeta vsa svetovanja, informacije, potrdila ipd. Predmet odločitve je torej lahko
priznanje/zavrnitev pravice oziroma pravne koristi ali naložitev obveznosti/ugotovitev
pravice, pravne koristi ali obveznosti s področja upravnega prava (Grafenauer & Breznik,
2005, str. 51–54).
(2) Upravni organ vedno odloči o konkretni pravici, obveznosti ali pravni koristi z izdajo
konkretnega in posamičnega upravnega akta. Pri tem je razmerje med subjekti
neenakopravno, saj organ odloči z močnejšo voljo (avtoritativno) in brez kakršnegakoli
pogajanja (enostransko) (Pečarič, 2015, str. 118).
(3) Upravna zadeva mora bolj ali manj izražati varstvo javnega interesa ali javno korist
(Grafenauer & Breznik, 2009, str. 136–142).
Kadar ne moremo razbrati, ali gre za pravico ali obveznost, se šteje za upravno zadevo
tudi zadeva, glede katere zakon določa formalno definicijo s tem, ko določa, da organ v
neki zadevi vodi upravni postopek ali izda odločbo. In če še vedno ne prepoznamo
upravne zadeve, se vprašamo po zaščiti javnega interesa oziroma javne koristi, saj velja
za enega pomembnejših elementov (Jerovšek, 2007, str. 13).
Javni interes je v teoriji definiran kot splošna družbena korist18 in zajema interese, ki se
navezujejo na celotno družbo na nekem območju, ki je organizirana v državo, občino ali
pokrajino in imajo svoja merila za svojo korist (Grafenauer & Breznik, 2005, str. 52–53).
Varovanje teh interesov predstavlja razmerje med posameznikom in družbo oziroma
državo. Država posamezniku omeji pravico zaradi enakih ali drugačnih potreb ali pa zaradi
interesov drugih subjektov. Tako organ na podlagi področnega predpisa v konkretnemu
primeru ugotovi, kaj se mora upoštevati kot javni interes in tako določi vsebino. Če javni
interes ni urejen na podlagi področnega prepisa, se v takem primeru podrejeno uporablja
ZUP19 (Grafenauer & Breznik, 2009, str. 140).
Pravica do štipendije oziroma sofinanciranja se šteje za upravno zadevo, saj ZŠtip-1 v 6.
členu določa uporabnost določb splošnega upravnega postopka v postopku dodeljevanja
štipendij, katerega pravila ureja ZUP in se zato torej za vsa dejanja, ki jih področni zakon
18

Po ZUP se pojma javni interes in javna korist običajno uporabljata kot sinonima (Kovač, Remic & Sever,
2010, str. 27).
19

Po ZUP obstajajo le posamezni primeri, kjer je javni interes vsebinsko definiran (glej 45., 126.,
135., 137., 144. in 229. člen ZUP).
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ne ureja, upoštevajo določbe tega zakona. Predmet postopka je odločanje o pravici do
štipendije, za predmet odločitve pa se šteje priznanje ali zavrnitev pravice do štipendije
oziroma sofinanciranja. Vedno gre za odločanje v konkretni zadevi z izdajo upravnega
akta, odločbe, saj organ vsebinsko presoja ali stranka izpolnjuje pogoje za pridobitev
pravice. Tako lahko vlogi z odločbo ugodi ali pa jo zavrne. Pravica izraža tudi javni interes,
predvsem zaradi omejenih sredstev za štipendije, s katerimi razpolaga država.
4.1.4 POSEBNOSTI GLEDE POSTOPKA IN VARSTVA PRAVIC
Pojem zakonitosti ali legaliteta pomeni, da morajo organi v upravnem postopku odločati
na podlagi veljavnih predpisov. Njihova zakonitost se kaže v razvrstitvi pravnih aktov po
hierarhiji, kar pomeni, da morajo biti nižji pravni akti v skladu z višjimi pravnimi akti,
konkretni in posamični pravni akti pa svojo izdajo in vsebino zajemajo v splošnih pravnih
aktih (Bohinc & Tičar, 2007, str. 38–39). Upravni akt mora biti tako formalno kot
materialno zakonit. Organi morajo v upravnih zadevah voditi upravni postopek, čemur
rečemo formalna zakonitost, materialna zakonitost pa se odraža v pravicah in
obveznostih, ki morajo biti ugotovljene v takem obsegu, kot jih določajo materialni
predpisi (Jerovšek, 2007, str. 16–17). Te pravice in obveznosti imajo pravno veljavnost,
če so bile s strani organov ugotovljene po predpisanem postopku, tj. po splošnem
upravnem postopku, ali v primeru posameznih primerov v posebnih upravnih postopkih
(Grafenauer & Breznik, 2009, str. 51).
Splošni upravni postopek, ki ga ureja ZUP, lahko označimo tudi kot splošni postopkovni
predpis, ki omogoča vodenje upravnega postopka v celoti in odločanje v vseh upravnih
zadevah, razen v tistih, ki zaradi svoje posebnosti področni zakon postopek uredi drugače
kot ZUP. Slednji torej ureja vsa pravila v zvezi z vodenjem in odločanjem v upravnem
postopku, po katerih morajo postopati vsi pristojni organi, razen če je za posamezno
upravno zadevo predpisan posebni upravni postopek (Jerovšek, 2007, str. 13–15). V teh
primerih se ZUP uporablja podrejeno oziroma subsidiarno. Lahko bi rekli tudi, da je
upravni postopek sistem procesnih pravil, ki ga določata področni zakon in podrejeno ZUP
(Jerovšek & Kovač, 2008, str. 22).
S posebnim upravnim postopkom se posamezna postopkovna vprašanja za določeno
upravno področje uredijo drugače, če je to potrebno zaradi specifičnosti določenega
področja. Področni zakon lahko s posebnim upravnim postopkom celoten postopek ali le
posamezna postopkovna pravila uredi drugače kot ZUP, z izjemo temeljnih načel ZUP, ki
veljajo za vse. Če je ta predpisan, mora organ ravnati po določbah, ki urejajo posebni
upravni postopek, za vsa vprašanja, ki z njim niso urejena, pa se subsidiarno uporabljajo
pravila ZUP.
ZUP pa se uporablja tudi smiselno v drugih javnopravnih zadevah, ki nimajo elementov
upravne zadeve. Smiselna raba ZUP pomeni, da se uporablja le in kolikor je glede na
predmet odločanja to primerno oziroma možno, saj zanje v nobenem aktu ni predpisan
poseben upravni postopek (Jerovšek, 2007, str. 13–15).
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V našem konkretnem primeru to pomeni, da se morajo v zvezi z vodenjem in odločanjem
v postopku dodeljevanja štipendij in sredstev za sofinanciranje upoštevati določbe
področnega zakona, tj. ZŠtip-1, za tista vprašanja, ki pa jih le-ta ne ureja, pa se
podrejeno uporabljajo določbe ZUP (načela, roki, pritožbeni postopek, vročanje itd.).
Kar pa zadeva zakonitost posamičnih upravnih odločb, se le-ta preverja s sodnim
varstvom v okviru upravnega spora s strani pristojnega sodišča, razen če za določeno
zadevo ni predvideno drugo sodno varstvo. Varstvo pravic iz upravnopravnega razmerja je
mogoče uveljavljati v upravnem postopku z rednimi in izrednimi pravnimi sredstvi zoper
pravnomočne posamične akte. Ta sredstva predstavljajo zakonito možnost s katerim se že
izdane nezakonite in neprimerne upravne akte (odločba in v nekaterih primerih tudi sklep)
spreminja, razveljavlja ali odpravlja (Jerovšek & Kovač, 2010, str. 205). O varstvu pravic,
ki se navezuje na področje štipendiranja, je podrobneje preučeno v poglavju 4.4.

4.2 SOCIALNOPRAVNO RAZMERJE
Pravo socialne varnosti je opredeljeno kot samostojna pravna panoga, ki povezuje različna
pravna razmerja, ki nastanejo med pravnimi subjekti v okviru sistema socialne varnosti
(Bubnov Škoberne & Strban, 2010, str. 59). S pojmom socialne varnosti, ki v sklopu
socialne pravne terminologije predstavlja najširši pojem, govorimo o družbeni vrednoti, o
človeški varnosti in o družbeni stabilnosti. Lahko bi rekli tudi, da so zanj značilna družbena
razmerja, ki temeljijo na vrednoti solidarnosti med ljudmi, na podlagi katere se je razvil
model socialne države (Vodovnik, 2009, str. 129). Ta značilnost je opredeljena med prvimi
določili URS20, njena dolžnost pa je skrbeti za varnost državljanov in socialno pravičnost
(Vodovnik, 2012, str. 7).
Pravo socialne varnosti na splošno ureja celotni sistem pravnih pravic, obveznosti in
odgovornosti strank, ki so udeležene v socialnih razmerjih. Imenujemo jih
materialnopravna pravila (npr. določbe o denarnih nadomestilih). Druga, formalnopravna
pravila, pa zajemajo določbe, ki določajo pristojnost organov za socialno varnost, varstvo
pravic strank socialnih razmerij, pravila postopanja pri odločanju in podobno (Vodovnik,
2014, str. 192).
Socialno varnost zajema nek sistem razmerij, v katerega so zajeti ljudje, katerih socialno
stanje je ogroženo ali prizadeto in kjer se zagotavlja nujna pomoč, ki temelji na socialnih
pravicah, poleg teh pa so izredno pomembne tudi aktivnosti in ukrepi, s katerimi država
preprečuje nastanek socialnih primerov (Vodovnik, 2009, str. 129).
V RS poznamo sistem socialnih zavarovanj in sistem socialnega varstva. Prvi zajema
udeležence, ki zagotavlja sredstva za zagotovitev pravic zavarovancev v primeru nastanka
20

URS v 2. členu določa, da je Slovenija pravna in socialna država. S solidarnostjo se v ožjem smislu
opredeljujejo ukrepi za zagotavljanje določene stopnje materialne in socialne varnosti posameznika, družin in
nekaterih skupin. Načelo socialne države se v URS podrobneje pojavlja v temeljnih socialnih in ekonomskih
pravicah, med katere štejemo pravico do zdravstvenega, pokojninskega, invalidskega in drugega socialnega
zavarovanja, pravico do izobraževanja in šolanja, družinske pravice, otrokove pravice itd. (Kaučič & Grad,
2008, str. 76).
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socialnega položaja, drugi pa zajema udeležence, katerim se zagotovijo minimalne pravice
tistim, ki niso varovani pred posledicami, ko postanejo del socialnega primera (Jerovšek &
Kovač, 2008, str. 193).
Po zakonski ureditvi ločimo obvezna21, prostovoljna, dodatna in druge oblike zavarovanj. V
obveznem zavarovanju se ustvari socialnopravno zavarovalno razmerje. Strban (2012, str.
178) ga opredeljuje kot razmerje, ki je sestavljeno iz celote pravnih razmerij med dvema
ali več pravnimi subjekti oziroma strankami. Prvi je upravičenec do socialnih dajatev
oziroma zavarovana oseba, drugi pa nosilec socialne varnosti, katerega dolžnost je
zagotoviti te dajatve. Upravičenec do socialnih dajatev je oseba, ki uveljavlja in uživa
pravice iz socialne varnosti, nosilec pa je država oziroma so v njenem imenu nosilci
pristojni organi s področja socialne varnosti. Ti organi so javni zavodi, katerim je država
podelila javno pooblastilo za izvajanje posameznih vrst nalog.
Pomembno je razmejevati med obveznimi oblikami socialnih zavarovanj, kjer gre za
upravno pravo in med drugimi oblikami oziroma t. i. prostovoljnimi zavarovanji, katera so
sklenjena v okviru civilnega oziroma pogodbenega razmerja. Preko obveznih zavarovanj
socialno varstvo predstavlja minimum državne skrbi za prebivalstvo, kar je opredeljeno
kot delovanje v javnem interesu. Te oblike zavarovanj se vršijo skozi upravno in širše
skozi javno pravo, saj gre pri odločanju na tem področju za varstvo javne koristi,
natančneje za zagotovitev varstva socialno šibkejših oziroma ogroženih ljudi (Jerovšek &
Kovač, 2008, str. 196–197).
Obstoj javnega interesa v socialnopravnih razmerjih oziroma natančneje v obveznih
socialnih zavarovanjih pa je zato včasih razlog, da področni zakon pravice opredeli kot
upravnopravne. To pomeni, da je v javnem interesu, da upravičenci koristijo socialne
pravice, če za to izpolnjujejo ustrezne pogoje (Kovač, Rakar & Remic, 2012, str. 86).
Na drugi strani pa v okviru sistema socialnega varstva ZSV določa več socialno varstvenih
storitev kot pomoč posameznikom, družini ali skupini ljudi za reševanje osebnih stisk in
različnih pomoči. Država z ustreznimi ukrepi na različnih področjih, med drugim tudi na
področju štipendijske politike, zagotavlja uresničevanje in varovanje socialnih interesov ter
potreb ljudi tako, da se njihov socialni in ekonomski položaj ne bi poslabšal (ZSV, 9. člen).
Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Ur. list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13 in
90/15, v nadaljevanju ZSVarPre) v 2. členu definira denarno socialno pomoč kot denarni
prejemek, ki je v okviru socialnega varstva namenjena tistim ljudem, ki nimajo
zagotovljene materialne varnosti, zaradi situacije na katere sami ne morajo vplivati.
Posameznik jo lahko uveljavlja, če dohodek na osebo ne dosega meje minimalnih
dohodkov, ki je predpisana po zakonu in če izpolnjuje tudi druge posebne pogoje, ki so
zahtevani v predpisu (ZSVarPre, 7. člen). Med denarne prejemke spada državna
štipendija.
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Poznamo štiri vrste obveznih zavarovanj: obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno
zdravstveno zavarovanje, obvezno zavarovanje za primer brezposelnosti, starševsko varstvo in družinski
prejemki.
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Področje socialne varnosti se ukvarja tudi z vprašanjem splošne in posebne ureditve
socialnopravnega položaja. V postopku uveljavljanja socialnih pravic se splošni upravni
postopek22 uporablja podrejeno. Nujno ga je uporabiti, če neko konkretno procesnopravno
vprašanje ni urejeno s posebnim procesnim predpisom in za točno določeno socialno
področje s prilagojenim posebnim procesnim pravilom ali s posebno skupino sistematično
urejenih predpisov, in to tako, da jih je mogoče obravnavati kot posebni upravni postopek
(Vodovnik, 2014, str. 47). Najbolj poznan posebni upravni postopek s tega področja je
postopek uveljavljanja pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter
postopki uveljavljanja pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.
Centri za socialno delo odločajo po ZUPJS o pravici do državne štipendije po zakonu, ki
ureja področje štipendiranja. Omenjeni zakon ureja vrsto vprašanj, od statusa vlagatelja
do samega postopka uveljavljanja, načina ugotavljanja materialnega položaja, meje
dohodkov, višino štipendije itd., medtem ko ZŠtip-1 za državno štipendijo ureja le dodatke
k državni štipendiji. O samem postopku ZUPJS v 34. členu določa, da centri za socialno
delo o pravicah iz javnih sredstev odločajo po splošnem upravnem postopku, razen če
zakon posamezna vprašanja ureja drugače kot ZUP.
Postopek v zvezi z odločanjem o dodelitvi pravice do državne štipendije je torej upravni
postopek, saj izraža javni interes, kljub temu, da gre za odločanje o materialnem cenzusu
kot elementa socialnopravnega razmerja. Iz tega razloga se za vsa dejanja v tem
postopku (pravica do pritožbe, potek rokov ipd.) upoštevajo določbe tega zakona. Tako se
na primer posameznik, kateremu je bila pravica zavrnjena, lahko pritoži ob sklicevanju na
pritožbene razloge navedenih v 237. členu ZUP, hkrati pa mora upoštevati tudi rok za
pritožbo, ki prav tako izhaja iz ZUP.
Naj omenim še pojem enostranskega in dvostranskega socialnopravnega razmerja.
Socialnopravno razmerje je enostransko, kadar upravičenec uveljavlja pravico do socialnih
pomoči ali družinskih prejemkov. Upravičenec nima neposredne dolžnosti, kar pomeni, da
ni zavezan zagotavljati nekih sredstev (npr. prispevkov) v zameno za dajatev, ki je
običajno priskrbljena s strani države oziroma občine. Državna štipendija je tipičen primer
enostranskega socialnopravnega razmerja, kjer je upravičenec dijak ali študent, ki prihaja
iz socialno ogrožene družine in pri centru za socialno delo uveljavlja pravico do državne
štipendije.
Dvostranska socialnopravna razmerja pa so značilna za zavarovalna razmerja pred
nastankom socialnega razmerja. Ta v nasprotju z enostranskim nastane v okviru socialnih
zavarovanj, kjer je dolžnost nosilca zagotoviti dajatve, dolžnost zavarovanca pa
plačevanja prispevkov (Strban, 2012, str. 178–179). Če to prikažemo na bolj konkretnem
primeru, se socialnozavarovalno razmerje oblikuje med nekim delavcem in ZPIZ. Razmerje
zagotavlja zavarovalno zaščito in dajatve v primeru bolezni, poškodbe pri delu, poklicne
bolezni itd., tega delavca. Tako bo v primeru nastopa poškodbe pri delu delavec upravičen

22

Organi, ki odločajo po splošnem upravnem postopku na področju socialne varnosti, so organi Zavoda za
zdravstveno zavarovanje (v nadaljevanju ZZZS), ZRSZ, ZPIZ in Centri za socialno delo.
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do dajatev, ki jih zagotovi ZPIZ, če je delavec predhodno plačeval prispevke za primer
poškodbe pri delu.

4.3 DELOVNO RAZMERJE
Velika večina slovenskega prebivalstva je v delovnem razmerju, s katerim si pridobivajo
finančna sredstva za življenje. Delovno razmerje je predmet urejanja delovnega prava,
večkrat pa je zapisano, da se šteje za posebno zvrst družbenih razmerij. V preteklosti se
je ukvarjalo predvsem z razmerjem med delodajalci in delavci in se je tako uvrščalo v
zasebno oziroma civilno pravo, tekom razvoja industrializacije in delavskega gibanja pa so
se začela pojavljati vprašanja urejanja, ki so začela posegati v javno pravo (Rajgelj, 2015,
str. 64).
Nekateri teoretiki menijo, da je delovno pravo kljub temu, da vsebuje nekaj javnopravnih
norm, še vedno del civilnega prava, v nasprotju z ostalimi teoretiki, ki menijo, da je
javnopravnih sestavin, institutov in norm preveč za uvrščanje v civilno pravo. S tem se je
oblikovalo prepričanje, da je delovno pravo pravna panoga siu generis, saj jo zaradi
sestavin javnega in zasebnega prava ni mogoče uvrstiti v nobeno izmed omenjenih
področij, vendar se oblikuje pravna panoga sama zase (Bohinc, 2004, str. 19). Poleg
splošne delitve delovnega prava na individualno, kolektivno 23 in uslužbensko pravo
poznamo tudi t. i. samostojno delo, ki pa ga ne ureja več delovno pravo, temveč civilno
pravo v okviru avtorskih, podjemnih pogodb ipd. (Melik, 2012, str. 106–107).
Da ugotovimo, v kakšnih pogojih se določeno delo opravlja in kakšen je posameznikov
pravni položaj, je temeljnega pomena pravna podlaga za delo. Razlika je v tem, če nekdo
opravlja delo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in je posledično v delovnem razmerju ali pa
če nekdo opravlja delo na podlagi pogodbe civilnega prava in je tako posledično v
civilnopravnem razmerju (Tičar, 2012, str. 12).
Pravila delovnega prava urejajo razmerja na področju dela, pri čemer imamo v mislih
odvisno, podrejeno delo, katerega opravlja delavec v razmerju z delodajalcem na podlagi
pogodbe o zaposlitvi (Melik, 2012, str. 106–107). To vrsto razmerja lahko prepoznamo po
tipičnih elementih, ki jih opredeljuje ZDR-1 (Ur. list RS, št. 21/13, 78/13 – popr. in 47/15
– ZZSDT, v nadaljevanju ZDR-1) in so bistveni za dejansko presojo o njegovem obstoju,
kar pomeni, da po teh elementih lahko ugotovimo, če v nekem konkretnem primeru, ko
se opravlja neko delo in ob hkratnem obstoju vseh elementov, obstaja delovno razmerje.
Prvi element opredeljuje delovno razmerje kot razmerje med delavcem in delodajalcem
(1), kjer gre za dvostransko razmerje in se praviloma sklene na podlagi pogodbe o
zaposlitvi (Strban, 2012, str. 110). Delavec je vedno fizična oseba, ki uživa posebno
varstvo pravic v delovnem razmerju, delodajalec pa je lahko fizična oseba, najpogosteje
pa je to pravna oseba ali drug subjekt (ZDR-1, 5. člen).
23

Kolektivno delovno pravo je urejeno v Zakonu o kolektivnih pogodbah (Ur. list RS, št. 43/06 in 45/08 –
ZArbit, v nadaljevanju ZKolP), s katerim na podlagi kolektivnih razmerjih ureja odnose med več delavci s
skupnim pravnim položajem na eni strani in delodajalci na drugi (Vodovnik, 2010, str. 1).
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Vključitev delavca v organiziran delovni proces delodajalca mora biti prostovoljno (2), kar
izhaja iz temeljne človekove pravice do svobode dela. Pogodbena svoboda velja tudi za
delodajalca, ki ima pravico do proste odločitve, s katerim od prijavljenih kandidatov, ki
izpolnjuje pogoje, bo sklenil pogodbo o zaposlitvi (ZDR-1, 24. člen). Ob tem je dolžnost
delodajalca, da upošteva prepoved diskriminacije in zagotovi enako obravnavanje
delavcev in vseh iskalcev zaposlitve (ZDR-1, 6. člen).
Delovni proces mora biti organiziran (3), s čimer zakonodajalec misli predvsem na urejen
in varen delovni proces s točno določenem krajem opravljanja dela, časom opravljanja
dela ob zagotovljenimi ustreznimi sredstvi za nemoten potek dela. Poleg tega pa delavec
delo opravlja za plačilo (4), ki je določeno v pogodbi o zaposlitvi, delodajalca pa vežejo
posebne zakonske določbe o plačilu za delo (Krašovec, 2013, str. 28–30).
Značilnost pogodbe o zaposlitvi je tudi opravljanje dela nepretrgoma (5), običajno za neko
daljše obdobje ter po navodilih in pod nadzorom delodajalca (6), kateri posledično nosi
tveganje za uspeh opravljenega dela (Krašovec, 2013, str. 28–30). Poleg tega mora delo
opravljati delavec sam, osebno (7), kar je postavljeno na neko stopnjo zaupanja med njim
in delodajalcem, slednji pa ga lahko tudi preizkusi ali pa najprej zaposli za poskusno delo
(Strban, 2012, str. 110).
Ob upoštevanju predhodne definicije o pravnem razmerju bi sama lahko preprosto
definirala delovno razmerje kot razmerje, ki nastane s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi s
predpisanimi pravicami in obveznostmi med delodajalcem in delavcem kot pravnima
subjektoma. Iz tega izhaja dvostransko obvezno razmerje, saj delavcu nalaga dolžnost, da
opravlja dogovorjeno delo z določenimi storitvami in delodajalcu dolžnost, da za to delo
delavec dobi plačo. Iz tega pa nadalje izhajajo tudi druge pravice.
4.3.1 DELOVNO PRAVO V POVEZAVI S CIVILNIM PRAVOM
Glede na opredeljene elemente gre za delovno razmerje vse, dokler je delavec osebno
podrejen svojemu delodajalcu v smislu obveznosti spoštovanja delodajalčevih navodil in
ekonomsko podrejen, kar se odraža v bistveni premoči delodajalca kot lastnika.
Delodajalec torej ne sme in ne more skleniti pogodbe iz civilnega prava oziroma delavec
ne sme opravljati dela na tej podlagi, če obstajajo elementi delovnega razmerja (Tičar,
2012, str. 51–57).
Pogodba o zaposlitvi ni edini akt, s katerim so lahko urejene pravice in obveznosti iz
delovnega razmerja. To so lahko tudi posebne pogodbe, kamor uvrščamo poskusno delo,
starševski dopust ali izobraževanje po posebni pogodbi ipd. ali pa druge pogodbe, ki so le
deloma ali pa sploh niso pogodbe delovnega prava, ampak imajo le tak značaj, katere jim
zagotavljajo pravno varstvo pravic po načelih delovnega procesnega prava (Novak, 2004,
str. 126). Sem sodijo pogodbe med delodajalcem in dijakom ali študentom v zvezi s
kadrovskimi štipendijami (pogodba o štipendiranju), volonterskim opravljanju
pripravništva, pogodbe o opravljanju del otrok, mlajših od 15 let, vajencev, dijakov ali
študentov ipd., kot določa 5. člen Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Ur. list RS, št.
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2/04, 10/04 – popr., 45/08 – ZArbit, 45/08 – ZPP-D, 47/10 – odl. US in 43/12 – odl. US, v
nadaljevanju ZDSS-1).
Tu govorimo o tistih pogodbah, ki so del panoge civilnega prava in po definiciji urejajo
pravne odnose, v katere med drugim vstopajo posamezniki zaradi osebnih razmerij. Na
kratko lahko rečemo, da sem sodijo pravila, ki fizičnim in pravim osebam omogočajo, da
so nosilke pravic civilnega prava, kjer se vsak posameznik odloči, ali bo vstopil v
civilnopravno razmerje ali ne in kako ga bo oblikoval. Ta pravna panoga je sorodna
delovnemu pravu, saj med drugim ureja tudi pogodbena razmerja med delodajalci in
delojemalci (Grilc, Juhart & Galič, 2001, str. 9–10).
Ena izmed vej civilnega prava je obligacijsko pravo, ki oblikuje obveznostno pravno
razmerje. Na podlagi volje dveh ali več strank nastane dvostranski pravni posel oziroma
pogodba, za katero sta značilna zavezanost in upravičenost obeh strank, kar pomeni, da
vsaka od strank s pogodbo nekaj pridobi, hkrati pa vsaka od strank tudi nekaj izpolni
(Grilc, Juhart & Galič, 2001, str. 34–38).
Varanelli (2014, str. 82–83) definira pogodbo kot dogovor med dvema ali več subjekti, na
podlagi katerega nastanejo pravno priznane pravice in iztožljive obveznosti, pri čemer
poudarja, da ta opredelitev zajema vse temeljne elemente pogodbe.
Pogodba pridobi svojo veljavnost z izpolnjenimi naslednjimi pogoji: sposobnostjo strank,
izjavo volje, vsebino in obliko, v nasprotnem primeru je pogodba neveljavna in stranka
posledično ne more uživati sodnega varstva. Za sklenitev pogodbe morata stranki imeti
pravno sposobnost, kar pomeni, da je oseba lahko nosilec pravic in obveznosti ter
poslovno sposobnost 24 , kar pomeni samostojno izražati pravo voljo, ki je zahtevana za
sklenitev pogodbe. Vsebina pogodbe so medsebojne pravice in obveznosti, o katerih se
morata dogovoriti stranki, oblika pogodbe pa ni posebno zahtevana (z izjemo, kadar gre
za varstvo javnega interesa) (Grilc, Juhart & Galič, 2001, str. 38–46).
Ugotovila sem, da je izmed vseh vrst štipendij kadrovska štipendija tista, iz katere izhaja
največ posebnosti. S pogodbo o štipendiranju so urejena medsebojna razmerja med
delodajalcem in štipendistom. Ta spada v skop posebnih pogodb, ki so del civilnega
prava, vendar je potrebno poudariti, da imajo te vrste pogodb značaj delovnega prava,
saj zakonodaja zagotavlja pravno varstvo pravic po načelih delovnega procesnega prava.
Pogodba o štipendiranju mora izpolnjevati pogoje za svojo veljavnost, po ZŠtip-1 pa mora
vsebovati tudi nekatere sestavine25, ki jih zakon v 7. členu določa kot obvezne. Pogodbo iz
24

To sposobnost fizična oseba pridobi z 18. letom. Naj poudarim, da z dopolnjenim 15. letom mladoletnik dobi
le omejeno poslovno sposobnost, kar pomeni, da samostojno lahko sklene le določene posle, druge pa z
odobritvijo zakonitega zastopnika, staršev oziroma skrbnika (Grilc, Juhart & Galič, 2001, str. 39). Tako je v
primeru sklenitve pogodbe o štipendiranju, kjer je štipendist dijak, ki še ni polnoleten, potrebna sklenitev
pogodbe z zakonitim zastopnikom.
25
Te sestavine so: določitev pogodbenih strank, namen, za katerega so sredstva dodeljena, višina dodeljenih
sredstev, transakcijski račun štipendista ali prejemnika sredstev, rok in način izplačila sredstev, način nadzora
nad namensko porabo sredstev v smislu dokazil in poročil, primeri prenehanja pogodbe, sankcije zaradi
neizpolnjevanja pogodbenih določb in nenamerne porabe sredstev in drugo, kar se nanaša na dodeljena
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katere izhajajo pravice in obveznosti, praviloma skleneta štipenditor oziroma delodajalec
in štipendist prostovoljno. Najpomembnejša obveznost štipenditorja je redno izplačevanje
kadrovske štipendije, omogočanje opravljanja enomesečne delovne prakse v vsakem
šolskem oziroma študijskem letu in sklenitev pogodbe o zaposlitvi na ustreznem delovnem
mestu za najmanj eno leto, najkasneje v enem mesecu po zaključku izobraževanja.
Dolžnost izpolnjevanja obveznosti pa ima tudi štipendist, saj se mora vpisati v višji letnik
izobraževalnega programa, uspešno zaključiti izobraževalni program, za katerega je
prejemal kadrovsko štipendijo, in opraviti delovno prakso pri delodajalcu, od katerega je
prejemal kadrovsko štipendije. Po končanem izobraževanju pa se mora zaposliti na
ustrezno delovno mesto pri štipenditorju za najmanj eno leto. Neizpolnjevanje pogodbenih
obveznosti štipendista in štipenditorja, določenih v pogodbi o štipendiranju, ima za
posledico prenehanje veljavnosti in v določenih primerih tudi vračilo sredstev.

4.4 PRISTOJNOST UPRAVNIH ORGANOV
POSAMEZNO VRSTO ŠTIPENDIJE

IN

SODIŠČ

GLEDE

NA

Pristojnost je izredno pomembna, saj se navezuje na obstoj upravne zadeve, na katero
mora upravni organ po uradni dolžnosti paziti ves čas upravnega postopka in katera mora
biti kot pogoj izpolnjena že pred njegovim začetkom (Kovač, Rakar & Remic, 2012, str.
119).
Pristojnost je določena s pravnim predpisom, z zakonom ali na zakonom temelječem
predpisu, ki predpisujejo, kateri organ, v katerih zadevah in na katerem območju je
pooblaščen oziroma pristojen, da odloči v posamezni upravni zadevi. Bistvo vsega je, da
se za vsako posamezno upravno zadevo določi organ, ki edini, zaradi pooblaščenosti, sme
in mora o njej odločiti – s tem se uresničuje načelo izključne pristojnosti. Ta je za stranko
in organ ius cogens, kar pomeni, da je pristojnost obvezna po zakonu in se o tem ni
mogoče dogovoriti drugače, ker ni dovoljeno (Grafenauer & Breznik, 2005, str. 113). Če v
postopku odloča nepristojen organ, so s tem kršena pooblastila organa, katerega kršitev
pomeni bistveno postopkovno napako. S tem je akt v postopku nezakonit, kršitev pa ima
za posledico lahko izpodbojnost odločbe z različnimi pravnimi sredstvi (Jerovšek, 2007,
str. 140–148).
Zagotovo je v upravnem postopku treba spoštovati vse pristojnosti, najpomembnejša pa
je stvarna pristojnost, saj izhaja iz ZUP, da najbolj kaznuje stvarno pristojnost. Namreč, če
je odločal stvarno nepristojen organ, je odločba izpodbojna, kar pomeni, da se zoper nje
lahko vloži pritožbo, le-to pa se kasneje lahko odpravi tudi z izrednim pravnim sredstvom
oziroma t. i. odpravo odločbe po nadzorstveni pravici. Odločba, kjer se ne spoštuje pravilo
stvarne pristojnosti, je lahko celo nična, kadar je o zadevi odločal upravni organ namesto
sodišča – poseže v ustavno načelo delitve oblasti (ZUP, 237., 238., 274. in 279. člen).

sredstva, načina porabe teh, pravic in obveznosti štipendista ali prejemnika sredstev in Sklada (ZŠtip-1, 7.
člen)
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Področje pristojnosti ZUP ureja v svojem drugem poglavju, je pa poleg tega pomembno
omeniti še pristojnost za nosilce javnih pooblastil, ki je nekoliko specifična. Pogosto je za
določitev pristojnosti organov na prvi in drugi stopnji treba upoštevati pravila področnih
predpisov. Če na prvi stopnji odloča nosilec javnega pooblastila, na drugi stopnji potem
odloča s področnim zakonom določen organ. V kolikor ga ta ne določa, je drugostopenjski
organ stvarno pristojno ministrstvo 26 (Jerovšek & Kovač, 2008, str. 35). ZŠtip-1 kot
področni zakon na primer v 28. členu zapoveduje, da o dodelitvi Zoisove štipendije na prvi
stopnji odloča Sklad, v členu, ki sledi, pa v prvem odstavku določa, da o pritožbah zoper
te odločbe odloča ministrstvo, pristojno za delo.
4.4.1 PRAVNO IN SODNO VARSTVO
Pravno varstvo, lahko bi rekli tudi nadzor nad zakonitostjo uprave, se odraža prek sistema
zavor in ravnotežja kot del načela delitve oblasti, ki je zapisan v URS. Poleg tega, da
slednja določa več pravic, pa hkrati zagotavlja tudi njihovo sodno varstvo ter pravico do
odprave posledic njihovih kršitev, enako varstvo pravic ljudi v postopkih pred državnimi
organi in nosilcih javnih pooblastil ter pravico državljanov do sodnega varstva pred
neodvisnim, nepristranskim in z zakonom ustanovljenim sodiščem (URS, 15., 22. in 23.
člen).
Če si natančno preberemo vsebino teh pravic, lahko prav hitro ugotovimo, da so
pravzaprav zelo podobne pravicam, ki so zajete v 6. členu Konvencije o varstvu človekovih
pravic, po kateri so bile prevzete s postopkom ratifikacije (Cvetko & Novak, 2004, str. 36).
V teoriji ločimo več oblik nadzora, med njimi nas najbolj zanimata upravni in sodni nadzor.
4.4.1.1

Upravni spor

V naši pravni ureditvi je upravni spor poseben, samostojen sodni postopek pred
neodvisnim sodiščem 27 , lahko bi rekli tudi, da gre za postopek sodnega nadzora nad
delom uprave. Omogoča predvsem sodno izpodbijanje nezakonitih upravnih odločb in
drugih javnopravnih, enostranskih, oblastvenih posamičnih aktov, ki so izdani v okviru
izvrševanja upravne funkcije, s katerimi je upravni organ odločil o pravici, obveznosti ali
pravni koristi posameznika, pravne ali druge osebe. Zakon o upravnem sporu (Ur. list RS,
št. 105/06, 107/09 – odl. US, 62/10, 98/11 – odl. US in 109/12, v nadaljevanju ZUS-1)
opušča naštevanje aktov in dejanj, ki jih je mogoče izpodbijati v upravnem sporu, vendar
glede izpodbijanih aktov v upravnem sporu pozna pozitivno (kateri akti so predmet
upravnega spora) in negativno definicijo (kateri niso). Pri pozitivni definiciji velja, da se

26

Izjema obstaja le na področju področnih predpisov, kjer se odloča o pravicah in obveznostih iz obveznega
pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter zdravstvenega zavarovanja (Jerovšek & Kovač, 2008, str. 35).
27
Tj. posebno specializirano sodišče, ki je pristojno za odločanje v upravnem sporu. Na prvi stopnji zakonitost
presoja Upravno sodišče RS, če zakon ne določa drugače, na drugi stopnji pa kot revizijsko sodišče odloča
Vrhovno sodišče (ZUS-1, 11. in 12. člen).
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izpodbija več aktov. Najpomembnejši in najštevilčnejši so dokončni posamični upravni
akti28 in pomenijo poseg v strankin pravni položaj (Jerovšek, 2007, str. 167).
Pomen besede dokončno je v upravnem postopku izredno pomembna, saj je kot dokončni
upravni akt opredeljen kot tisti akt, zoper katerega ni mogoče vložiti rednih pravnih
sredstev v postopku odločanja (ZUS-1, 2. člen). Praviloma gre tu za akte, pri katerih je že
izčrpana možnost pritožbe, akte, zoper katerih pritožba ni dovoljena ali akte, izdane po
pritožbi na drugi stopnji in v primeru molka organa (Grafenauer & Breznik, 2005, str. 481–
482). Poleg tega pa ZUS-1 določa, da upravni spor ni dopusten, če je stranka imela
možnost vložiti pritožbo ali drugo redno pravno sredstvo zoper upravni akt in tega ni
vložila ali pa ga je vložila prepozno. Zato mora tožnik pred vložitvijo tožbe na Upravno
sodišče zoper upravni akt izčrpati vsa redna pravna sredstva (Kerševan, 2006, str. 31).
Sodba Vrhovnega sodišča št. 1012349 z dne 08. 12. 2010 je odgovorila na dilemo, da
upravni organ ni tisti, ki bo sprejel odločitev o tem, če ima stranka zoper izpodbijani
pravni akt sploh pravico do sodnega varstva po določbah ZUS-1, temveč je stvar odvisna
od vsebine upravnega akta in presoje sodišča o tem – pravni pouk, ki je zapisan v odločbi
stranki ne more dati ali odvzeti pravice do sodnega varstva. Poleg tega je sprožitev
postopka in sojenje v upravnem sporu mogoče le, če so izpolnjene vse procesne
predpostavke.
Če Upravno sodišče ugotovi, da je izpodbijan pravni akti nezakonit in ima stranka v tožbi
prav, potem upravni akt odpravi in vrne zadevo v ponovno odločanje v upravni postopek,
kjer upravni organ ni vezan na mnenje sodišča. Sodišče nikoli ne odloča, saj bi s tem
posegalo v drugo vejo, vejo izvršilne oblasti. Sodišče o pravici ali obveznosti odloči le
izjemoma29. Lahko pa sodišče s sodbo tožbo kot neutemeljeno zavrne, če bi ugotovil, da
sta bila upravni postopek in posledično tudi upravna odločba pravilna. Prav tako lahko
izda tudi ugotovitveno sodbo v primeru, če ugotovi nezakonitost v postopku upravnega
akta in bi na podlagi tega moralo ta akt odpraviti, vendar ga ne more, če je bil izpodbijani
akt že izvršen in bi odprava tega akta posegla v pridobljene pravice ali pravne koristi
fizične ali pravne osebe (Jerovšek, 2007, str. 197–199).
4.4.1.2

Delovni spor

Pravno varstvo pravic je pomembno tudi za subjekte delovnega prava, še posebno, kadar
med strankami pogodb pride do različnih nestrinjanj. Nekatera se rešijo po povsem mirni
poti, brez oblastnega odločanja organa, k čemur strmijo tudi sodobne pravne ureditve, pri
28

Posamični akti upravnih organov so upravne odločbe, upravni sklepi (ti niso vsi izpodbojni pred sodiščem,
ampak le, če se z njimi postopek konča, ustavi ali obnovi) ter akti, ki so drugače poimenovani, vendar imajo
pravno naravo odločbe oziroma izpolnjuje kriterije za upravni akt. Med slednje pa sodijo tudi materialna
dejanja, ki jih stori upravni organ, če pri tem pride do kršitve ustavnih pravic ali svoboščin strank (Kerševan,
2006, str. 32-38).
29
To se zgodi le, če je upravni organ posegel v ustavne pravice in svoboščine stranke, kadar gre za molk
organa (molk organa pa po ZUS-1 pomeni tudi če v treh letih zadeva ni dokončno odločena), če je v isti
zadevi že sprožen upravni spor, vendar upravni organ ni upošteval usmeritev sodišča ter če bi se zadeva vrnila
v ponovno odločanje in če bi zaradi tega časa nastala nepopravljiva škoda (Jerovšek, 2007, str. 197–199).
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drugih pa se mora zaradi zaostrenih nesoglasij vmešati tretji subjekt (Vodovnik, 2013, str.
180).
Kot je za reševanje upravnih sporov pristojno posebno, z zakonom ustanovljeno Upravno
sodišče, je tudi za reševanje delovnih sporov ustanovljeno posebno specializirano sodišče,
t. i. Delovno sodišče, ki odloča na prvi stopnji 30 . Značilnostim delovnih razmerij so
prilagojeni postopki znotraj sodišča kjer ločimo postopek, ki obravnava kolektivne delovne
spore in postopek, ki ureja individualne delovne spore (Vodovnik, 2014, str. 169).
Zakonodaja strmi k mirnemu reševanju spora med udeleženci delovnih razmerij, kjer je v
ZDSS-1 zapisano, da je sodno varstvo pred delovnimi sodišči dovoljeno le, če je bil
predhodno uveden postopek za mirno rešitev spora, če je z zakonom oziroma s kolektivno
pogodbo tak postopek predviden. Če ta ni bil uspešen, prvostopenjsko sodišče odloči v
sporu, šele potem se lahko nadaljuje s postopkom, subjekti pa lahko pri tem uporabijo
redna in izredna pravna sredstva, določena z zakonom (ZDDS-1, 23. člen).
Individualni delovni spori so danes najpogostejši in imajo prav gotovo tudi največji vpliv
na življenje posameznika. Spor o kadrovski štipendiji se šteje za individualni delovni spor,
res pa je, da niti ZŠtip niti ZŠtip-1 ne urejata pristojnosti za sodno varstvo zoper te vrste
spora, temveč jo za razliko ureja točka f) prvega odstavka 5. člena ZDSS-1, ki določa, da
je delovno sodišče stvarno pristojno za reševanje individualnih delovnih sporih, ki se
nanaša na vsebino o kadrovski štipendiji med delodajalcem in dijakom ali študentom
(ZDDS-1, 5. člen).
Doktorica pravnih znanosti M. Šetinc Tekavc v svojem članku navaja, da določbe o stvarni
(ne)pristojnosti Delovnega sodišča niso tako jasne in enostavne kot se vidi na pravi
pogled in da se v sodni praksi pojavlja precej vprašanj in vrsto hipotetičnih problemov v
zvezi s stvarno pristojnostjo Delovnega sodišča (Šetinc Tekavc, 2007, str. 5).
4.4.1.3

Socialni spor

Dokončni upravni akti s področja sociale, kjer je bilo odločeno o pravicah in obveznostih
subjektov, niso predmet upravnega spora pred Upravnim sodiščem, kot bi predvideli
najprej. Kljub temu, da gre za upravne odločbe, ki jih je kot drugostopenjski organ izdal
ZPIZ, ZZZS, ZRSZ ali MDDSZ v zadevah iz pristojnosti centrov za socialno delo, se
izpodbijajo v posebnem postopku pred Socialnim sodiščem v socialnem sporu (Jerovšek &
Kovač, 2008, str. 203).
Zanimivo je predvsem, da prvemu Zakonu o delovnih in socialnih sodiščih iz leta 1994 (Ur.
list RS, št. 19/94, v nadaljevanju ZDSS) ni bila določena definicija socialnega spora,
temveč se je njegova opredelitev prvič pojavila v ZDSS-1 kot »spor o pravicah,
obveznostih in pravnih koristih fizičnih, pravnih in drugih oseb, če so lahko nosilci pravic in
30

O pritožbah, ki jih stranke in udeleženci vložijo zoper odločb sodišč prve stopnje, odloča Višje delovno in
socialno sodišče, o pritožbah in revizijah zoper odločb slednjega sodišča pa odloča Vrhovno sodišče RS
(Vodovnik, 2013, str. 185).
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obveznosti iz sistema socialne varnosti, in za katere so v skladu z zakonom pristojna
Socialna sodišča31« . V skladu s to določbo se zagotavlja sodno varstvo oziroma zakonitost
dokončnih posamičnih aktov, državnih organov in nosilcev javnih pooblastil (ZDSS-1, 58.
člen).
ZDSS-1 v 7. členu v natančno našteva področja, na katerih odloča Socialno sodišče. To so
področje pokojninskega in invalidskega zavarovanja, obveznega zdravstvenega
zavarovanja32, zavarovanja za primer brezposelnosti in zaposlovanja, starševskega varstva
in družinskih prejemkov ter socialnih prejemkov. V 3. točki, c) pod zavarovanja za primer
brezposelnosti in zaposlovanja, omenja štipendije odvisne od višine premoženjskega
cenzusa in štipendije za nadarjene (ZDSS-1, 7. člen).

4.5 PRAVNA NARAVA ŠTIPENDIJSKIH RAZMERIJ
Ob preučevanju različne literature o upravnopravnem, socialnopravnem in delovnem
razmerju sem prišla do ugotovitve, da se z vsemi tremi razmerji prepletajo vse vrste
štipendij.
Kot prikazuje Tabela 1, se dodelitev Zoisove štipendije, štipendije za deficitarne poklice,
štipendije za Slovence v zamejstvu, Ad futura štipendije in sofinancirane kadrovske
štipendije, odraža v značilnostih upravnopravnega razmerja. Tu imamo opravka
pravzaprav s tipičnim upravnopravnem razmerjem med dvema subjektoma, ki je urejeno z
upravnopravnimi pravili, pri čemer je ena stranka v postopku močnejša in nadrejena
drugi. Ta v postopku izda upravni akt, s katerim odloči v upravni zadevi oziroma o pravici
druge stranke.
Odločanje o pravici do štipendije oziroma sofinanciranja se po področnem zakonu šteje za
upravno zadevo. Da lahko potrdimo obstoj upravne zadeve v zvezi s to pravico, nam pri
tem pomaga materialna definicija upravne zadeve. Namreč, predmet postopka je
odločanje o pravici, ki jo opredeljuje zakon (ZŠtip-1), pristojni upravni organi oziroma
konkretno v našem primeru nosilci javnega pooblastila. Sklad in centri za socialno delo pa
vodijo upravni postopek in o njem odločijo s konkretnim in posamičnim upravnim aktom,
tj. upravno odločbo. Poleg teh dveh elementov mora upravna zadeva izražati tudi javni
interes, katerega je najlažje prepoznati na primer na primeru kandidata, ki želi od države
pridobiti državno štipendijo. Javna sredstva so omejena, državna štipendija pa zaradi
javnega interesa po področnem zakonu pripada le tistim dijakom in študentom, ki
prihajajo iz socialno šibkejših družin.
Organi se morajo v upravnem postopku ravnati po pravilih ZUP, saj iz njega in področnih
zakonov izhaja, da morajo po ZUP ravnati upravni organi v upravnih zadevah tako, da
31

Za odločanje v socialnih sporih je kot prvostopenjski organ pristojno Socialno sodišče, ki zagotavlja sodni
nadzor nad zakonitostjo delovanja organov na področju socialne varnosti. Drugostopenjski organ, ki odloča o
pritožbah zoper odločb socialnih sodišč, je Višje delovno in socialno sodišče. Vrhovno sodišče RS pa je
pristojno za reševanje pritožb in revizij zoper odločb sodišč druge stopnje (ZDSS-1, 3. člen).
32
Kot sem že omenila, so prostovoljna zdravstvena zavarovanja tukaj izvzeta, saj so ti spori pogodbene
narave in je za njihove spore pristojno sodišče splošne pristojnosti (Cvetko & Novak, 2004, str. 43).
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ZUP uporabljajo podrejeno. Za vodenje postopka in s tem posledično tudi odločanje in
izdaja upravnega akta, s katerim je odločeno o pravici do dodelitvi štipendij, se v prvi vrsti
uporabljajo pravila ZŠtip-1, za vsa ostala vprašanja, ki jih pa področni zakon ne ureja, pa
se uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
Tabela 1: Narava razmerja, vrsta zadeve in javni interes glede na posamezno
vrsto štipendije
VRSTA
ŠTIPENDIJE

PREDMET
POSTOPKA

ZOISOVA
ŠTIPENDIJA

odločanje o dodelitvi
Zoisove štipendije

DRŽAVNA
ŠTIPENDIJA

SOFINANCIRANA
KADROVSKA
ŠTIPENDIJA

odločanje o dodelitvi
državne štipendije

TIP RAZMERJA

Upravnopravno

Socialnoupravno

VRSTA
ZADEVE

JAVNI INTERES

Upravna

sredstva se dodelijo
nadarjenim dijakom
in študentom

Socialnoupravna

sredstva se dodelijo
tistim dijakom, ki je
izobražujejo in
izhajajo iz socialno
šibkejših družin

odločanje o dodelitvi
sofinanciranja
kadrovske štipendije

Upravnopravno

Upravna

sredstva se dodelijo
tistim delodajalcem za
poklice, po katerih
izrazijo interes in
potrebo

Pogodba o
štipendiranju

Delovno

Civilna

–

Upravna

sredstva se dodelijo
tistim dijakom in
študentom, ki se
izobražujejo na
določenih področjih in
ravneh izobraževanja

Upravna

sredstva se dodelijo
študentom z osebnim
statusom Slovenca v
zamejstvu in po svetu

Upravna

sredstva se dodelijo
dijakom in študentom
za mednarodno
mobilnost

ŠTIPENDIJA ZA
DEFICITARNE
POKLICE

odločanje o dodelitvi
štipendije za deficitarne
poklice

ŠTIPENDIJA ZA
SLOVENCE V
ZAMEJSTVU IN
PO SVETU

odločanje o dodelitvi
štipendije za Slovence v
zamejstvu in po svetu

ŠTIPENDIJE AD
FUTURA

odločanje o dodelitvi
štipendije Ad futura

Upravnopravno

Upravnopravno

Upravnopravno

Vir: lastni
Kot vidimo, se pri državni štipendiji srečamo s socialnoupravnim razmerjem. Vemo, da so
za nastanek socialnopravnega razmerja pomembna pravna dejstva, kot so rojstvo otrok,
pomanjkanje sredstev za življenje ipd., na katere zakon veže pravne posledice. Državna
štipendija je namenjena dijakom in študentom, ki se izobražujejo in izhajajo iz socialno
šibkejših družin. To pa pomeni, da se mora mladim, katerih socialno stanje je ogroženo ali
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prizadeto, zagotoviti socialni prejemek, ob upoštevanju in izpolnjevanju meje
materialnega cenzusa. Upravičenec do socialnih dajatev oziroma v tem primeru državne
štipendije, je oseba, ki uveljavlja in kasneje tudi uživa pravico do državne štipendije,
nosilec pa je država oziroma v njenem imenu centri za socialno delo, katerih dolžnost je
zagotoviti to vrsto štipendije.
Pomembno pa je poudariti, da gre pri sami dodelitvi te vrste štipendije za upravno
zadevo, saj se v postopkih uveljavljanja socialnih pravic iz javnih sredstev pri pristojnih
organih odloča v upravnem postopku. Zato kaže sistemsko umestiti to štipendijsko
razmerje kot socialnopravno, a obenem upravnopravno razmerje, saj gre za razmerje med
oblastjo in javnim interesom ter prosilcem oziroma vlagateljem, kjer se javni interes
odraža kot socialna podpora. To pomeni, da to socialnopravno razmerje predstavlja
specifično obliko upravne zadeve.
Vpletenost nekoliko specifične vrste razmerja, t. i. delovnega razmerja pa opazimo pri
sofinancirani kadrovski štipendiji. V samem začetku najprej Sklad z upravno odločbo
dodeli sredstva za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem, ki izpolnjujejo pogoje
po ZŠtip-1 in pogoje iz javnega razpisa, do porabe sredstev, ki so na voljo. Šele nato
delodajalec sklene pogodbo o štipendiranju z izbranim štipendistom, ki se uvršča med
posebne pogodbe, to so pogodbe civilnega prava, iz katere izhajajo pravice in obveznosti
podpisnikov. Je pa res, da ima ta vrsta pogodbe naravo, s katero ji pravno varstvo jamči
varstvo pravic po načelih delovnega procesnega prava. Za pogodbo o štipendiranju zato
ne morem reči, da gre za pogodbo iz delovnega prava iz razloga delovnega značaja, gre
pa za delovno razmerje. Iz pogodb civilnega prava posledično izhaja le interes strank,
javni interes oziroma javna korist pa sta izključena. V zvezi s kadrovsko štipendijo pa
moramo omeniti tudi, da ZŠtip-1 v svojem 83. členu omenja pogodbo iz naslova
sofinanciranja med delodajalcem in Skladom ali RRA.

4.6 PRISTOJNOST UPRAVNIH ORGANOV GLEDE NA POSAMEZNO VRSTO
ŠTIPENDIJE
Sklad in centri za socialno delo so v upravnih zadevah zavezani spoštovati formalno in
materialno zakonitost. Pravice in obveznosti morajo imeti pravno veljavnost, poleg tega pa
mora biti zagotovljeno tudi varstvo pravic, kar pomeni, da stranka lahko še pred končanim
upravnim postopkom izpodbija izdano upravno odločbo, če meni, da je nepravilna, s
čemer preko pritožbe na višji organ uresničuje cilj internega upravnega nadzora.
Tabela 2 prikazuje pristojne upravne organe za odločanje v postopku dodeljevanja
posameznih vrst štipendij in sofinanciranja ter pritožbeni organ oziroma organ druge
stopnje, ki je pristojen za odločanje o pritožbi zoper odločbe prve stopnje. Državne
štipendije na prvi stopnji dodeljujejo centri za socialno delo glede na prebivališče
vlagatelja, medtem ko je za ostale štipendije za odločanje o pravici do štipendije in
sofinanciranja pristojen Sklad. Z ustanovitvijo Sklada se je nanj preneslo izvajanje
štipendijske politike, pravzaprav bi lahko rekli, da gre na nek način za skupek skoraj vseh
vrst štipendij na enem mestu. S tem se je zelo približal k izpolnitvi svoje vizije, ki stremi k
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temu, da postane osrednja institucija na področju spodbujanja razvoja kadrov in
štipendiranja v državi.
Tabela 2: Pristojnost upravnih organov v upravnem postopku glede na
posamezno vrsto štipendije
ODLOČANJE V POSTOPKU
VRSTA ŠTIPENDIJE
ORGAN 1. STOPNJE

ORGAN 2. STOPNJE

ZOISOVA ŠTIPENDIJA

Javni sklad Republike Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije

Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti

DRŽAVNA ŠTIPENDIJA

Center za socialno delo

Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti

Javni sklad Republike Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije

Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti

–

–

ŠTIPENDIJA ZA
DEFICITARNE POKLICE

Javni sklad Republike Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije

Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti

ŠTIPENDIJA ZA SLOVENCE
V ZAMEJSTVU IN PO SVETU

Javni sklad Republike Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije

Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti

ŠTIPENDIJE AD FUTURA

Javni sklad Republike Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije

Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti

SOFINANCIRANA
KADROVSKA ŠTIPENDIJA

Vir: lasten
Način uvedbe postopka običajno določi področni zakon ZŠtip-1. Postopek za dodelitev
katerekoli štipendije in sredstev za sofinanciranje se tako vedno začne z vlogo stranke pri
pristojnem organu, saj s pravico do štipendije oziroma sofinanciranja le-ta uveljavlja
pravni interes. ZUP v 66. členu določa osnovne sestavine, ki jih mora vsebovati vloga za
obravnavo, s tem, da področni zakon lahko določi še druge, dodatne sestavine. Poleg tega
vlogi ni potrebno prilagati dokazil, ki jih vodijo upravni in drugi državni organi, organi
samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, saj uradna oseba, ki vodi
postopek, pridobi podatke o dejstvih po uradni dolžnosti.
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Zaključek prvostopenjskega postopka se praviloma zaključi z upravno odločbo, izjemoma
pa tudi s sklepom. Postopek za dodelitev pravice do štipendije in sofinanciranja se lahko
konča na več načinov. Prvi je način, s katerim se zahtevo zavrže in izda sklep. To se
zgodi, če zahteva stranke ne izpolnjuje procesnih predpostavk oziroma formalnih pogojev,
npr. da kandidat za štipendijo vloge ne odda v predpisanem roku. Postopek se lahko celo
ustavi s sklepom, če gre za smrt stranke ali pa če bi le-ta umaknila zadevo. Običajno pa
se postopek zaključi tako, da se zahtevku ugodi ali pa se ga zavrne z odločbo, kadar je
organ meritorno presojal, če stranka izpolnjuje pogoje (npr. povprečna ocena, materialni
cenzus, izredni dosežki ipd.) za pridobitev pravice.
Za področje delovanja in poslovanja ter nadzor nad delom Sklada je posledično pristojno
MDDSZ. ZUP na splošno o pristojnosti v 232. členu pravi, da v primeru nosilca javnega
pooblastila kot prvostopenjskega organa na drugi stopnji odloča organ, ki določi področni
zakon, če pa ga ne določi, pa na drugi stopnji odloča stvarno pristojno ministrstvo.
MDDSZ torej deluje kot drugostopenjski organ, ki je pristojen za odločanje o
utemeljenosti pritožbe zoper odločbe prve stopnje v okviru vseh vrst štipendij, kar se mi
zdi po eni strani povsem sprejemljivo za državno in kadrovsko štipendijo, saj sta povezani
z delom in socialnimi zadevami. Medtem pa za ostale vrst štipendij menim, da bi bilo bolj
smiselno, da bi bil pritožbeni organ Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, saj
štipendije predstavljajo dopolnilni prejemek, ki je namenjen kritju stroškov v zvezi z
izobraževanjem, le-ta pa v sklopu svojih delovnih področij deluje točno na področju
izobraževanja. Če pa pogledamo po drugi plati, je trenutno delovanje Direktorata za trg
dela in zaposlovanje, ki ureja štipendijsko politiko v okviru MDDSZ, verjetno najboljše, saj
je že vzpostavljen nek sistem in hkrati delovanje enega in istega organa za vse vrste
štipendij za reševanje zadev na drugi stopnji.

4.7 PRISTOJNOST SODIŠČ GLEDE NA POSAMEZNO VRSTO ŠTIPENDIJE
Pristojnost sodišč glede na posamezno vrsto štipendije se odraža kot posledica pristojnih
organov na drugi stopnji. Tabela 3 prikazuje vrsto sodišč na prvi in drugi stopnji, ki so
pristojna v sporih zoper določeno vrsto štipendije.
V primeru tožbe je zoper odločitve drugostopenjskega organa za dodelitev štipendije za
deficitarne poklice, štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu, štipendijo Ad futura ter
dodelitev sredstev za sofinanciranje pristojno Upravno sodišče in gre v primeru tožbe na
sodišče za upravni spor, kar je povsem jasno, saj so prisotni elementi upravnopravnega
razmerja. Nekoliko manj razumljivo pa je pristojnost Socialnega sodišča v sporih o Zoisovi
štipendiji, ki je po novem urejeno tudi v 29. členu ZŠtip-1.
Stari zakon, ki je urejal sistem štipendiranja, ni določal pristojnosti za sodno varstvo v
zadevah Zoisove štipendije, zato so tožniki večkrat vložili tožbo zoper odločbo Sklada ter
drugostopenjskega organa na Upravno sodišče, kar pa ni bilo pravilno. ZDDS-1 v 7. členu
določa, da Socialno sodišče odloča o štipendiji, pri podeljevanju katere je odločilen
premoženjski cenzus, in štipendiji za nadarjene, kar pomeni, da je iz sodne prakse
Delovnih in Socialnih sodišč že pred začetkom veljavnosti ZŠtip-1 izhajalo, da o sporih v
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zvezi z Zoisovimi štipendijami odloča stvarno pristojno sodišče po tem členu. Poleg ZDSS1 tudi ZUPJS v 38. členu določa, da je v sporih zoper odločbe ministrstva, katere vsebina
je državna štipendija, pristojno Socialno sodišče.
Tabela 3: Pristojnost sodišč glede na posamezno vrsto štipendije
ODLOČANJE V SPORU
VRSTA ŠTIPENDIJE
SODIŠČE 1. STOPNJE

SODIŠČE 2. STOPNJE

ZOISOVA ŠTIPENDIJA

Socialno sodišče

Višje delovno in socialno sodišče

DRŽAVNA ŠTIPENDIJA

Socialno sodišče

Višje delovno in socialno sodišče

Upravno sodišče

Vrhovno sodišče

Delovno sodišče

Višje delovno in socialno sodišče

ŠTIPENDIJA ZA
DEFICITARNE POKLICE

Upravno sodišče

Vrhovno sodišče

ŠTIPENDIJA ZA SLOVENCE V
ZAMEJSTVU IN PO SVETU

Upravno sodišče

Vrhovno sodišče

ŠTIPENDIJE AD FUTURA

Upravno sodišče

Vrhovno sodišče

SOFINANCIRANA
KADROVSKA ŠTIPENDIJA

Vir: lastni
Moje stališče je, da bi moralo biti za reševanje sporov za Zoisovo štipendijo stvarno
pristojno Upravno sodišče, saj ne vsebuje elementov, ki bi se navezovali na
socialnopravno razmerje in zaradi katerih bi bilo lahko posledično pristojno Socialno
sodišče. V primerjavi z državno štipendijo je popolnoma razumljivo, da je pristojni organ
za odločanje v sporu Socialno sodišče, saj je premoženjski cenzus temeljnega pomena za
pridobitev štipendije. Tu lahko s socialno stisko oziroma elementi socialnopravnega
razmerja lahko prepoznamo, da je za spor, ki nastane v zvezi z državno štipendijo,
pristojno Socialno sodišče.
Največja izjema je kadrovska štipendija, pri kateri gre v primeru nesoglasij, ki zadevajo
kadrovsko štipendijo in pogodbo o štipendiranju, za delovni spor, o katerem po 5. členu
ZDSS-1 odloča Delovno sodišče. To potrjuje sodna praksa Upravnega sodišča RS št.
0008251 z dne 20. 01. 2014 in Vrhovnega sodišča št. 1014299 z dne 06. 06. 2013, pri
katerem f. točke 5. člena ZUSS-1 ni mogoče razumeti tako, da bi bil izključni kriterij za
pristojnost Delovnega sodišča to, kdo so stranke spora. Pristojnost sodišča v teh zadevah
se mora presojati po vsebini spora, ki je bila v tem primeru vračilo kadrovske štipendije.
Ker pa gre za spor iz pogodbenega razmerja, za odločanje v tej zadevi ne more biti
53

pristojno Upravno sodišče, temveč je za odločanje v obravnavani zadevi pristojno Delovno
in socialno sodišče. Z odločitvijo Vrhovnega sodišča se popolnoma strinjam, saj je vsebina
spora tista, ki je pomembna za presojo o stvarni pristojnosti sodišč. Le-ta pa zaradi
značilnosti pogodbenega razmerja spada med vrsto zadev, o katerih v primeru spora
odloča Delovno sodišče. Slednji judikat je kasneje postal ustaljena sodna praksa v
primerih istovrstnih zadev.
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5 RAZISKAVA O TRENDIH KADROVSKEGA ŠTIPENDIRANJA V
SLOVENIJI
5.1 METODOLOŠKA IZHODIŠČA RAZISKAVE
Raziskava se v največji meri nanaša na podeljene štipendije s poudarkom na problematiki
kadrovskega štipendiranja. V začetku poglavja je najprej analizirano število in gibanje
vpisanih dijakov v srednješolsko izobraževanje in število vpisanih študentov v višješolsko
oziroma visokošolsko izobraževanje v obdobju od leta 2008 do leta 2014. Nadalje je na
podlagi števila vpisanih dijakov in študentov v izobraževanje prikazan delež vseh
podeljenih štipendij v omenjenem obdobju, za tem pa statistični podatki in analiza o
številu podeljenih vseh vrst štipendij v šolskem/študijskem letu 2014/2015. Z analizo
kadrovskega štipendiranja je prikazano število podeljenih kadrovskih štipendij, tako
sofinanciranih kot nesofinaciranih, ki so bile podeljene med dijaki in študenti v
šolskem/študijskem letu 2014/2015. Na podlagi statističnih podatkov o številu podeljenih
štipendij je bila opravljena analiza z opredelitvijo minimalnega in maksimalnega števila
dijakov in študentov posamično, ki so v izbranem obdobju dejansko prejemali štipendijo.
K temu pa je sledila diskusija končnih rezultatov in ugotovitev.
Za analizo zadnjega šolskega/študijskega leta sem se odločila iz razloga najnovejših
podatkov, s katerimi razpolaga Statistični urad RS (v nadaljevanju SURS), hkrati pa tudi
zaradi ponovno uvedene obvezne prijave potreb po sofinanciranih in nesofinanciranih
kadrovskih štipendij po ZŠtip-1 z letom 2014. S tem sem pridobila dokaj točen podatek o
podeljenih kadrovskih štipendijah v tem obdobju, česar za predhodna leta ne morem
trditi, saj so podatki, s katerimi razpolagam precej relevantni, kajti delodajalcem od leta
2008 dalje ni bilo več potrebno prijaviti potrebe po kadrovskem štipendistu.
V prvi vzorec proučevanja je bilo zajeto število vseh vpisanih dijakov v srednješolsko
izobraževanje z razdelitvijo na srednje splošno (splošne in strokovne gimnazije ter
maturitetni tečaj) in poklicno izobraževanje (nižje poklicno, srednje poklicno, srednje
tehniško in drugo strokovno izobraževanje). Drugi vzorec proučevanja pa je zajemal
število vseh vpisanih študentov v terciarno izobraževanje, tj. višje strokovno izobraževanje
in visokošolsko izobraževanje (visokošolsko strokovno in univerzitetno (prejšnje),
visokošolsko strokovno (1. bolonjska stopnja), visokošolsko univerzitetno (1. bolonjska
stopnja), magistrsko (2. bolonjska stopnja) – enovito magistrsko, magistrsko (2. bolonjska
stopnja) – po končani 1. bolonjski stopnji)), da sem ugotovila, kolikšen delež dijakov in
študentov je v izbranem obdobju prejelo kadrovsko štipendijo. V analizo sem poleg te
vrste štipendije vključila tudi delež o podeljenih Zoisovih in državnih štipendijah, pri čemer
sem zanemarila podatek o podeljenih štipendijah za Slovence v zamejstvu in po svetu ter
druge štipendije zaradi sorazmerno majhnega števila podeljenih štipendij. Prav tako ni bilo
upoštevanih štipendij za deficitarne poklice, saj so se te prvič podelile s šolskim letom
2015/2016. Iz visokošolskega izobraževanja so bili izločeni študentje doktorskega študija
(3. bolonjska stopnja), saj le ti po ZŠtip-1 niso bili upravičeni do nobene vrste štipendij.
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Potrebno pa je omeniti tudi to, da so zaradi lažjega izračuna posamezne štipendije z
neznanim statusom prištete k populaciji študentov.
Ker po novem ZŠtip-1 lahko dijaki in študenti kombinirajo kadrovsko štipendijo istočasno z
vsemi vrstami štipendij, sem ugotovila najmanjše in največje število dijakov in študentov,
ki so prejemali vsaj eno od štipendij ali pa celo dve. Analiza v zaključku zajema tudi
primerjavo deležev podeljenih kadrovskih, Zoisovih in državnih štipendij med dijaki in
študenti posamično, za ugotovitev razmerja podeljenih štipendij glede na srednješolsko in
terciarno izobraževanje. Dobljene rezultate sem analizirala in pojasnila po lastni presoji in
na podlagi lastnih preučevanj v okviru ugotovljenih dejstev.

5.2 PREGLED PODELJENIH ŠTIPENDIJ
Število vpisanih dijakov v srednješolsko izobraževanje in število vpisanih študentov v
višješolsko oziroma visokošolsko izobraževanje v obdobju 2008 do 2014 prikazuje Graf 1,
kjer je opaziti vsakoletno zmanjšanje vpisanih dijakov in študentov v izobraževalne
programe, ki je v zadnjem letu padlo na najnižjo raven. Razlog za upad lahko pripisujem
zmanjšanju števila mladih v teh starostnih skupinah, vendar je potrebno poudariti, da je
razlika med leti v upadanju števila vpisanih pri dijakih bistveno manjša, saj se je od
šolskega leta 2008/2009 do 2014/2015 vpis dijakov v srednješolsko izobraževanje
zmanjšal za 12.167 dijakov (13,9 odstotka), medtem ko pri štipendistih v istem obdobju
beležim upad za kar 30.692 študentov (26,8 odstotka).
Graf 1: Število vpisanih dijakov in študentov v izobraževanje v letih od 2008 do
2014
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Vir: SURS (2016)
V šolskem letu 2014/2015 je bilo v srednješolsko izobraževanje vpisanih 75.334 dijakov,
kar je za 1.380 dijakov manj kot leto prej, v primerjavi z vpisanimi študenti v višješolsko
oziroma visokošolsko izobraževanje v enakem obdobju, kjer je bilo vpisanih 83.099
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študentov, kar je 6.923 študentov manj kot predhodno leto. Po predvidevanju SURS naj
bi se v naslednjih letih začelo poviševati število vpisanih dijakov, saj naj bi se v zadnjih
treh letih beležil ponoven generacijski porast učencev v osnovnih šolah.
Tabela 4 prikazuje skupno število vseh dijakov in študentov vpisanih v izobraževanje ter
število vseh podeljenih štipendij v obdobju od 2008 do 2014, kjer opazim nihanje med leti
v skupnem deležu podeljenih štipendij. Glede na opazno manjšanje generacij ne morem
trditi, da se z leti zmanjšuje tudi število podeljenih štipendij. Ravno nasprotno, delež
štipendij se znatno povišuje, kjer moramo izvzeti leto 2012 in 2013 zaradi preureditve
področja štipendiranja v ZUPJS, kateri je ukinil pravico do državne štipendije za dijake, ki
so mlajši od 18. let in tuje študente, ki so študirali v Sloveniji. Iz tega razloga je delež
števila podeljenih štipendij v tem obdobju nekoliko nižji. Najvišji in hkrati izstopajoč delež
podeljenih štipendij dijakom in študentov beležimo v letu 2011 (37,6 odstotka) in letu
2014 (36,1 odstotka).
Tabela 4: Število podeljenih štipendij glede na število dijakov in študentov v
letih od 2008 do 2014
LETO
Število dijakov in
študentov – Skupaj
Podeljene štipendije –
Skupaj
Delež podeljenih
štipendij

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

201.892

199.903

189.401

183.904

175.914

167.336

159.033

54.722

61.110

62.692

69.169

41.994

39.813

57.335

27,1 %

30,6 %

33,1 %

37,6 %

23,9 %

23,8 %

36,1 %

Vir: SURS (2016)
Največje število podeljenih štipendij v obdobju od 2008 do 2014 (Tabela 5) predstavljajo
državne štipendije, sledijo jim Zoisove, kadrovske in nato ostale v precej manjšem številu.
Izvzete so štipendije za deficitarne poklice, saj so se prvič podelile v šolskem/študijskem
letu 2015/2016 in ne v letu prej, kot je bilo sprva predvidevano.
Državne štipendije so od leta 2008 do leta 2011 strmo naraščale, medtem ko je leta 2012
sledil velik upad. Razlog za naraščanje te vrste štipendistov je zagotovo prinesla finančna
in gospodarska kriza, saj je znižani dohodek povzročil večjo socialno ogroženost družin s
tem doseganje materialnega cenzusa za pridobitev štipendije. Posledično je bilo do
državne štipendije upravičeno večje število mladih s presežkom v letu 2011, ko je bilo
podeljeno najvišje število štipendij glede na vpis dijakov in študentov v izobraževanje.
Cenzus se je v letu 2012 z uveljavitvijo ZUPJS iz 65 odstotkov povišal na 64 odstotkov
minimalne plače na družinskega člana, prepolovljeno število državnih štipendij pa je v
največji meri zaznamovala neupravičenost mladoletnih dijakov do državne štipendije in
tujih študentov. Uvedba Zakona za uravnoteženje javnih financ (Ur. list RS, št. 40/12,
96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A,
56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPreC, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 –
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odl. US, 90/15 in 102/15, v nadaljevanju ZUJF) je onemogočila pridobitev državne
štipendije mladim, ki so padli v 6. dohodkovni razred, saj je bil cenzus določen na višino
53 odstotkov neto povprečne plače na družinskega člana. Po podatkih ŠOS (2012, str. 6)
je v letu 2012 brez štipendije ostalo 10.823 dijakov in 185 tujih študentov. ZŠtip-1 je
ponovno uvedel državno štipendijo za vse dijake, kar opazim v ponovnem porastu števila
teh v letu 2014, katerih delež v primerjavi z ostalimi vrstami štipendij je bil kar 78
odstotni.
Podatki o številu podeljenih Zoisovih štipendij ne kažejo izrazitega upada ali izrazitega
porasta štipendistov. Razlog za relativno konstantno število je najverjetneje neprestan
priliv novih Zoisovih štipendistov in odliv absolventov v redno zaposlitev, seveda pa je
število štipendistov odvisno tudi od določenega vsakoletnega deleža sredstev, ki je
zagotovljen iz državnega proračuna, saj se štipendije dodelijo vlagateljem, ki se najbolje
uvrstijo do porabe vseh sredstev.
Tabela 5: Število podeljenih štipendij v letih od 2008 do 2014
ŠTEVILO PODELJENIH ŠTIPENDIJ
VRSTE ŠTIPENDIJ
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Kadrovske štipendije - Skupaj

7.193

6.555

5.624

4.724

4.077

3.771

3.303

Državne štipendije

34.000

40.181

42.561

51.441

24.407

23.437

44.739

Zoisove štipendije

12.977

14.072

13.170

12.523

11.019

10.510

8.598

Štipendije za Slovence v
zamejstvu in po svetu

92

130

144

171

177

172

196

Drugo

460

172

1.193

310

2.314

1.923

499

Vir: po SURS (2016)
Zadnje leto 2014 glede na predhodno leto prikazuje zmanjšanje Zoisovih štipendistov za
slabih dva tisoč dijakov oziroma študentov, kar lahko pripišem ostrejšim pogojem za
pridobitev štipendije po novem ZŠtip-1. Največji delež Zoisovih štipendistov zagotovo
predstavljajo še vedno »stari« štipendisti, ki po mirovanju ali nadaljnjem prejemanju še
vedno dobivajo Zoisovo štipendijo po starem zakonu, manjši delež pa je najverjetneje
novih štipendistov, ki so štipendijo pridobili po novem zakonu, saj so morali poleg uspeha
izkazati tudi izjemi dosežek, kar predstavlja večjo oviro za pridobitev te vrste štipendije.
Poleg tega pa so nekateri stari štipendisti izgubili Zoisovo štipendijo ob vpisu na višjo
raven izobraževanja, zaradi katere so morali preiti iz ZŠtip na ZŠtip-1 in po novem
izpolnjevati poostrene pogoje za ponovno pridobitev štipendije.
Štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu vsako leto malenkostno naraščajo, med
druge štipendije pa se razvrščajo štipendije Ad futura, kjer opazim precejšnje nihanje, saj
je število štipendistov odvisno predvsem od posameznih razpisov. Izstopanje opazim v
letih 2010, 2012 in 2013, saj so se v ta sklop štipendij uvrščale tudi štipendije Erasmus.
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Pri kadrovskih štipendijah pa beležim počasen upad podeljenih kadrovskih štipendij iz leta
v leto, v zadnjem šolskem oziroma študijskem letu je bilo podeljenih rekordno malo število
kadrovskih štipendij, le 5,8 odstotka v primerjavi z ostalimi vrstami podeljenih štipendij.

5.3 ANALIZA KADROVSKEGA ŠTIPENDIRANJA
Začetki podeljevanja kadrovskih štipendij segajo v daljna 60. leta, ko so štipendije
dodeljevale delovne organizacije, desetletje kasneje pa so se začele prvič urejati s
posebnimi dogovori in sporazumi. Ta vrsta štipendij je v 80. letih predstavljala
najpomembnejšo vrsto štipendije, saj jih je bilo v najboljših časih podeljeno tudi okoli 45
tisoč. Konec istega desetletja je zaradi zgodovinskega preobrata prišlo do velikega padca
ekonomske moči, propada podjetij in visoke stopnje brezposelnosti. Iz leta v leto je sledilo
najprej počasno, potem pa skokovito zmanjšanje števila kadrovskih štipendij. Od leta
1991 do leta 2001 se je število kadrovskih štipendij iz trideset tisoč zmanjšalo kar na
sedem tisoč, nato se je zniževanje v naslednjih letih nekoliko umirilo, nihanja so bila
manjša, hkrati pa je ostalo zelo malo delodajalcev, ki so še vedno vztrajali z vlaganjem v
bodoče kadre (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 2009, str. 1–2).
Glede na to, da so pred dobrimi 30 leti kadrovske štipendije predstavljale sam vrh
podeljenih štipendij, se je z njihov upad povečeval iz leta v leto, na račun državnih
štipendij, katerih delež pa se je izredno hitro višal. V letu 2014/2015 je bilo skupno
podeljenih le 3.303 kadrovskih štipendij, od tega so najvišji delež predstavljale
nesofinancirane kadrovske štipendije v 58,1 odstotkih, posredno sofinancirane kadrovske
štipendije, ki so se sofinancirale prek ESS, so predstavljale 30,4 odstotkov, preostanek pa
so ponazarjale kadrovske štipendije, sofinancirane neposredno preko Sklada.
Tabela 6: Podeljene kadrovske štipendije v letih od 2008 do 2014
ŠTEVILO PODELJENIH ŠTIPENDIJ
VRSTE ŠTIPENDIJ
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

428

849

707

408

790

670

381

Kadrovske štipendije
sofinancirane posredno

1.284

1.341

1.253

1.212

1.160

1.136

1.004

Kadrovske štipendije
nesofinancirane

5.481

4.365

3.664

3.104

2.127

1.965

1.918

Kadrovske štipendije Skupaj

7.193

6.555

5.624

4.724

4.077

3.771

3.303

Kadrovske štipendije
sofinancirane neposredno

Vir: SURS (2016)
Konkretni razlogi, zakaj se delodajalci raje odločijo za nesofinancirano kadrovsko
štipendijo, so neznani, sklepam, da se za sofinanciranje ne odločijo zaradi prezapletenih in
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dolgotrajnih birokratskih postopkov, nevezanosti na zakonodajo in posledično manjših
obveznosti.
Že z ZŠtip je bilo za cilj postavljeno povišanje števila podeljenih kadrovskih štipendij,
vendar so tekom let rezultati pokazali, da ta ni bil izpolnjen. Posebni poudarek je bil na
podprtju sistema delovanja RŠS, ki ni uspel povišati števila podeljenih kadrovskih
štipendij, kljub temu, da se je sistem izkazal kot uspešen (ŠOS, 2012, str. 7). Vendar v
vseh opazovanih letih še vedno prevladujejo nesofinancirane kadrovske štipendije, s tem,
da so se tudi te v letu 2014 v primerjavi z letom 2008 več kot prepolovile.
Podatke o razpisanih kadrovskih štipendijah zbira Sklad, pred šolskim oziroma študijskim
letom 2008/2009 pa jih je zbiral in v tiskani obliki (t. i. Razpis) objavljal ZRSZ. Podatki o
prijavi potreb delodajalcev so do leta 2013 nepopolni, saj od leta 2008 prijava potrebe po
kadrovskih štipendistih ni bila več obvezna, kar je pomenilo, da je lahko delodajalec
razpisal in podelil kadrovsko štipendijo, brez da bi to komurkoli sporočil. Ustrezno s tem
so tudi delodajalci najverjetneje vsako leto redkeje pošiljali na Sklad podatke o kadrovskih
štipendijah, ki so jih razpisali, še manj pa podelili.
Z letom 2014, ko je stopil v veljavo ZŠtip-1, je postala prijava potrebe po kadrovskem
štipendistu ponovno obvezna, zato se bom v nadaljevanju osredotočila na šolsko/študijsko
2014/2015, saj imam zagotovo najbolj točne podatke o številu podeljenih kadrovskih
štipendij glede na pretekla leta.
5.3.1 PODELJENE ŠTIPENDIJE MED DIJAKI
V šolskem letu 2014/2015 je bilo v srednješolsko izobraževanje vključenih 75.334 dijakov.
Od teh je bilo 37,5 odstotkov (28.219 dijakov) vpisanih v srednje splošno izobraževanje
ter 62,5 odstotkov (47.115 dijakov) v poklicno izobraževanje. Od vseh vpisanih dijakov v
srednješolsko izobraževanje je v istem obdobju prejelo štipendijo 34.223 dijakov. Največ
dijakov je prejelo državno štipendijo, podeljenih je bilo 28.017, najmanj pa kadrovsko
štipendijo (le 1.258 podeljenih).
Tabela 7: Podeljene štipendije dijakom v šolskem letu 2014/2015
VRSTE ŠTIPENDIJ

2014/2015

Kadrovska štipendija

1.258

Zoisova štipendija

4.948

Državna štipendija

28.017

Število dijakov štipendistov - SKUPAJ

34.223

Vir: SURS (2016)
Graf 2 prikazuje deleže dijakov splošnih in poklicnih šol srednješolskega izobraževanja po
podeljenih izbranih štipendijah in delež dijakov, ki niso prejemali nobene štipendije.
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Slednji predstavljajo dobro polovico populacije (54,5 odstotka), medtem ko je dobrih 37
odstotka dijakov prejemalo državno štipendijo, 6,6 odstotka pa Zoisovo štipendijo.
Glede na to, da kadrovsko štipendijo lahko prejmejo le dijaki srednjih poklicnih šol, je
delež dijakov, ki so dejansko v šolskem letu 2014/2015 pridobili to vrsto štipendije, 2,7
odstotka glede na celoten vpis dijakov v to vrsto srednješolskega izobraževanja.
Graf 2: Podeljene štipendije dijakom v šolskem letu 2014/2015
1,7 % 6,6 %
Kadrovska štipenija

54,6 %

37,2 %

Zoisova štipendija
Državna štipendija
Brez štipendije

Vir: lastni, tabela 7
Z ZŠtip-1 je bila uvedena možnost kombiniranja različnih vrst štipendij, kar pomeni, da je
lahko nek dijak prejemal kadrovsko štipendijo v kombinaciji z državno štipendijo ali v
kombinaciji z Zoisovo štipendijo. Zato lahko predpostavim:
1. Ker isti dijak ne more prejemati državne štipendije v kombinaciji z Zoisovo
štipendijo, lahko pa prejema kadrovsko štipendijo v kombinaciji z državno
štipendijo ali v kombinaciji z Zoisovo štipendijo je, 32.965 minimalno število
dijakov, ki so v šolskem letu 2014/2015 prejemali štipendijo.
2. Ker lahko sklepam, da je v šolskem letu 2014/2015 en dijak prejemal le eno
štipendijo, kljub možnosti kombiniranja štipendij, to pomeni, da je 1.258 dijakov
vpisanih v srednje poklicno izobraževanje lahko prejemalo le kadrovsko štipendijo,
4.948 dijakov le Zoisovo štipendijo in 28.017 dijakov le državno štipendijo, je zato
najbolj optimalno in hkrati najvišje število dijakov, ki so v tem obdobju prejemali
katerokoli štipendijo, 34.223 dijakov.
Ugotovila sem, da je štipendijo imelo 45,4 odstotka vseh dijakov, po najboljših možnostih,
če je štipendist prejemal le eno vrsto štipendije. Po drugi strani pa je lahko imelo
štipendijo le 43,8 odstotka vseh dijakov, kar predstavlja najslabšo možnost, če je vsak
štipendist, ki je prejemal kadrovsko štipendijo, hkrati poleg te prejemal še državno ali
Zoisovo štipendijo.
Iz tega sledi:


Minimalno 41.111 dijakov, vpisanih v srednješolsko izobraževanje v šolskem letu
2014/2015, ni prejemalo nobene vrste štipendije.
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Maksimalno 42.369 dijakov, vpisanih v srednješolsko izobraževanje v šolskem letu
2014/2015, ni prejemalo nobene vrste štipendije.

5.3.2 PODELJENE ŠTIPENDIJE MED ŠTUDENTI
V študijskem letu 2014/2015 je bilo v višješolsko in visokošolsko izobraževanje vključenih
prek 83 tisoč študentov, od katerih sem izločila študente doktorskega študija (3. bolonjske
stopnje), ki niso imeli pravice do pridobitve štipendije. Skupaj je bilo 81.005 študentov, ki
so imeli možnosti pridobiti katerokoli od štipendij. Od teh je izbrano štipendijo prejelo
22.417 študentov (27,7 odstotkov). V primerjavi z dijaki, tudi pri študentih v istem
obdobju, prevladujejo državne štipendije s skoraj 17 tisoč podeljenimi, sledijo ji Zoisove
štipendije s 3.650 podeljenimi in nazadnje nato ponovno kadrovske štipendije z le 2.045
podeljenimi.
Tabela 8: Podeljene štipendije študentom v študijskem letu 2014/2015
VRSTE ŠTIPENDIJ

2014/2015

Kadrovska štipendija

2.045

Zoisova štipendija

3.650

Državna štipendija

16.722

Število študentov štipendistov - SKUPAJ

22.417

Vir: SURS (2016)
Spodnji graf prikazuje deleže podeljenih izbranih štipendij med študenti v študijskem letu
2014/2015 ter delež študentov, katerim ni bila podeljena nobena štipendija.
Graf 3: Podeljene štipendije študentom v študijskem letu 2014/2015
2,5 % 4,5 %
20,6 %

Kadrovska štipenija
Zoisova štipendija
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Brez štipendije

Vir: lastni, tabela 8
Iz podatkov razberem precej visok delež (72,3 odstotkov) študentov, ki so ostali brez
katerekoli štipendije. V primerjavi z dijaki, je ta še za 17,7 odstotkov višji.
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Prav tako kot je veljalo za dijake, pa velja tudi za študente možnost kombiniranja različnih
vrst štipendij. Zato lahko ponovno predpostavim:
1. Ker isti študent ne more prejemati državne štipendije v kombinaciji z Zoisovo
štipendijo, lahko pa prejema kadrovsko štipendijo v kombinaciji z državno
štipendijo ali v kombinaciji z Zoisovo štipendijo, je 20.372 minimalno število
študentov, ki so v študijskem letu 2014/2015 prejemali štipendijo.
2. Ker lahko sklepam, da je v študijskem letu 2014/2015 en študent prejemal le eno
štipendijo, kljub možnosti kombiniranja štipendij, to pomeni, da je 2.045 študentov
vpisanih v višješolsko ali visokošolsko izobraževanje lahko prejemalo le kadrovsko
štipendijo, 3.650 le Zoisovo štipendijo in 16.722 le državno štipendijo, je zato
najbolj optimalno in hkrati najvišje število študentov, ki so v tem obdobju
prejemali katerokoli štipendijo, 22.417 študentov.
Ugotovila sem, da je štipendijo imelo 27,7 odstotkov vseh študentov, po najboljši
možnosti, če je vsak štipendist prejemal le eno štipendijo. Po drugi strani pa je lahko
imelo štipendijo le 25,1 odstotkov vseh študentov, kar predstavlja najslabšo možnost, če
je vsak štipendist, ki je prejemal kadrovsko štipendijo, hkrati poleg te prejemal še državno
ali Zoisovo štipendijo.
Iz tega sledi:



Minimalno 58.588 študentov, vpisanih
izobraževanje v študijskem letu 2014/2015,
Maksimalno 60.633 študentov, vpisanih
izobraževanje v študijskem letu 2014/2015,

v višješolsko oziroma visokošolsko
ni prejemalo nobene vrste štipendije.
v višješolsko oziroma visokošolsko
ni prejemalo nobene vrste štipendije.

5.3.3 UGOTOVITVE
Iz analize podeljenih izbranih vrst štipendij med dijaki srednješolskega izobraževanja in
študenti terciarnega izobraževanja lahko razberem in med seboj primerjam naslednja
ugotovljena razmerja:
Tabela 9: Razmerja podeljenih štipendij med dijaki in študenti
VRSTE ŠTIPENDIJ

DIJAKI

ŠTUDENTI

Kadrovska štipendija

2,7 %

2,5 %

Zoisova štipendija

6,6 %

4,5 %

Državna štipendija

37,2 %

20,6 %

Vir: lastni, graf 2 in graf 3
Iz Tabele 9 razberem, da je delež podeljenih kadrovskih štipendij med mladimi skoraj
enak, saj je 2,7 odstotkov dijakov srednje poklicne šole in 2,5 odstotkov študentov
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višješolskega oziroma visokošolskega izobraževanja v šolskem/študijskem letu 2014/2015
pridobilo kadrovsko štipendijo. Prav tako je med seboj primerljiv tudi delež podeljenih
Zoisovih štipendij, delež podeljenih državnih štipendij med dijaki in študenti pa se razlikuje
v razponu za 16,6 odstotka.
Študentje z izpolnjevanjem splošnih pogojev iz zakona, ki ureja štipendiranje, in uvrstitvijo
v določen dohodkovni razred po ZUJPS, lahko pridobijo državno štipendijo, katere zneski
so med najnižjimi med vsemi vrstami štipendij. Študent lahko pridobi od začetnih 70,00
EUR (v zadnjih letih 100 EUR zaradi neupoštevanja 6. dohodkovnega razreda, saj se ta ne
upošteva do vključno leta, ki sledi letu, v katerem gospodarska rast preseže 2,5 bruto
domačega proizvoda) do 190,00 EUR osnovne državne štipendije z dodatki. Po podatkih
SURS (2016) je povprečna državna štipendija za študente v študijskem letu 2014/2015
znašala 177,00 EUR, kar je izredno malo za pokrivanje iz leta v leto višjih stroškov
izobraževanja, v primerjavi z najvišjo povprečno neposredno sofinancirano kadrovsko
štipendijo, ki je znašala kar 405,00 EUR.
Sklepam, da se iz razloga prenizkih državnih pa tudi drugih štipendij, vse več študentov
odloča za opravljanje študentskega dela (t. i. začasno in občasno delo študentov) prek
napotnice, saj jim višina štipendije ne zadostuje za pokrivanje mesečnih izdatkov, ki jih
prinašajo izobraževalni in ostali življenjski stroški.
Res, da se po novem od avgusta 2014 pri ugotavljanju materialnega cenzusa za
pridobitev državne štipendije delo študentov ne upošteva več kot dohodek, ki ga je
potrebno upoštevati, vendar je kljub temu predhodno najverjetneje kar nekaj štipendistov
ob prehodu iz srednješolskega izobraževanja v višješolsko oziroma visokošolsko
izobraževanje še vedno izpolnjevalo pogoje po zakonu za pridobitev štipendije ter
doseganje materialnega cenzusa, ti pa so zaradi poseganja po študentskem delu kasneje
štipendijo izgubili iz razloga previsokih dohodkov iz dela prek študentskega servisa, ki se
je pred to veljavo uvrščal v obdavčljive dohodke, kateri so se upoštevali pri izračunu
materialnega cenzusa.
Podjetja so z naraščanjem povpraševanja po opravljanju študentskega dela ugotovila
njegovo prednost pred kadrovskim štipendiranjem, saj se glede na njihovo nihanje
mesečnih prihodkov in ne sigurnega poslovanja v obdobju gospodarske krize delodajalci
raje odločijo za najcenejšo delovno silo in najhitrejše pokrivanje izrednih kadrovskih
potreb. Kljub novi ureditvi začasnega in občasnega dela, ki ga je prinesel februar 2015,
dijak ali študent podjetju še vedno predstavlja najboljšo in najugodnejšo možnost,
študentu pa le ta predstavlja izredno pomemben socialni korektiv, brez katerega si študija
najverjetneje ne bi mogli privoščiti.
Delodajalec se s pogodbo o kadrovski štipendiji zaveže večletnega financiranja
posameznega štipendista, kateri se lahko tekom let izkaže za kandidata, ki je sicer končal
študij, a se ni ujel s kulturo podjetja, vendar ga je delodajalec po ZŠtip-1 primoran
zaposliti na ustrezno delovno mesto. Iz omenjenih razlogov je razvidna slaba praksa
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kadrovske štipendije in načina njenega pridobivanja ustreznega kadra za podjetja, saj je
finančni vložek glede na nestabilno gospodarsko stanje preveč tvegan in obremenjujoč.
Trend razmišljanja se je v gospodarstvu nekoliko spremenil in obrnil. Podjetje dandanes
lahko na trgu uspe zelo hitro, zato v trenutku potrebuje delovno silo oziroma ustrezno
usposobljen kader, do katerega podjetje najhitreje in najceneje pride z delom študenta.
Razvidno je, da se kadrovske štipendije v največji meri podeljujejo kadrom naravoslovnih
ved. Študentje teh poklicev se običajno usmerjajo v študentsko delo, ki ustreza smeri
njihovega izobraževanja. Nova praksa, ki se kaže med podjetji, je ta, da v svoj kolektiv in
delovno okolje sprejemajo študente, ki so tik pred zaključkom študija ali po možnosti z
absolventskih stažem. S tem pridobijo študenta, kateri ima že veliko pridobljenega znanja
s področja, ki ga potrebujejo za opravljanje določenega dela, plačajo pa ga prek
študentske napotnice. Še več, kasneje pogosto študent zaključi študij z diplomsko ali
magistrsko nalogo, ki se navezuje na delo v istem podjetju, kar prinaša korist tako
študentu kot podjetju, ki ima posledično lahko opravljeno celo brezplačno raziskavo in
rešitev določene problematike.
Podjetje na takšen način dobi ustrezno pomoč, ko jo potrebuje, izogne pa se tudi
večletnemu »mrtvemu kapitalu«, ki ga porabi za financiranje kadrovskega štipendista. S
študentskim delom ne tvegajo ničesar, saj plačajo študenta po številu opravljenih ur,
poleg tega študenta dobro osebno spoznajo ter mu lahko kasneje, ob predvidenem
stabilnem poslovanjem v prihodnosti, ponudijo redno zaposlitev. S tem so razvidne
prednosti in skoraj onemogočeno je tveganje delodajalca, da bi pridobil morebiten
neustrezen kader.
Omenjeni sistem opisuje in morda podaja odgovor na vprašanje, zakaj je kadrovskih
štipendij čedalje manj. Potrebno je vedeti, da se le te podeljujejo v drugačni, bolj
ekonomično premišljeni obliki, iz strani delodajalcev. Na drugi strani pa se študentje z
določenim znanjem ponudijo trgu, ki takšno znanje išče in potrebuje ta trenutek in ne čez
nekaj mesecev ali let.
Potrebno se je zavedati, da živimo v času virtualnega komuniciranja, kjer lahko vsako
minuto stopimo v kontakt z osebo ali navsezadnje podjetjem, ki se lahko nahaja na
drugem koncu sveta in potrebuje naše specifično znanje. V kolikor posameznik pokaže, da
je temu delu kos, ni nikakršnih ovir, da bi to storitev opravil nek študent, ki to smer
študira na primer v RS, še posebno, če gre za delo, ki se ga izvaja preko računalnika.
Dandanes ja takšnega povpraševanja na svetovnih spletnih organizacijah vse več in več.
Podjetja za opravljene storitve, ki posamezniku vzamejo nekaj ur, mogoče dni, v razvitih
državah denarno nagradijo z zneskom, ki je primerljiv ali celo bistveno višji kot mesečna
kadrovska štipendija. Zato je zopet pomembno poudariti pomanjkanje zainteresiranosti
države po povezovanju, komuniciranju in navsezadnje morebitni ustanovitvi ustanove, ki
bi se povezovala z evropskim ali svetovnim trgom in ima pri svojem delu določeno
problematiko, za katero je pripravljena plačati. Delo pa bi ta ustanova ponujala poleg
mladim, tudi drugim državljanom RS, ter s tem zmanjšala število brezposelnih.
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6 REZULTATI RAZISKOVANJA
Namen magistrskega dela je bilo preučiti urejenost področja izobraževanja in
štipendiranja v mednarodnem pravu, urejenost štipendiranja preučiti v RS ter natančno
opredeliti teoretska izhodišča štipendijskih razmerij po posameznih vrstah štipendij,
najpomembnejše pa je bilo ugotoviti razloge za vsakoletno zmanjševanje kadrovskih
štipendij. Temeljni cilj je zajemal predstavitev mednarodnih dokumentov s področja
izobraževanja in štipendiranja, pravno analizo sistema štipendiranja v RS po ZŠtip-1,
naravo štipendijskih razmerij ter ugotoviti razloge za upad kadrovskih štipendij ter s tem
povezane slabosti in problematike trenutnega sistema, ki ga prinaša kadrovsko
štipendiranje.
Z analizo primarnih in sekundarnih virov je bilo tako posledično raziskano področje
izobraževanja in štipendiranja, ki ga urejajo akti mednarodnih organizacij. Raziskane in
opredeljene so bile posamezne vrste štipendij, ki se podeljujejo v RS s pogoji
upravičenosti in načini pridobitve, s poudarkom na spremembah po novem zakonu,
določeni so bili tipi štipendijskih razmerij, navsezadnje pa je bila narejena analiza trendov
kadrovskega štipendiranja, ki daje jasen pogled v trenutno stanje tovrstnega
štipendiranja.
Z raziskovanjem izbrane tematike sem uspela poiskati odgovore na zastavljene hipoteze.

6.1 PREVERITEV HIPOTEZ
HIPOTEZA 1: Kljub temu, da mednarodni pravni akti dokaj podobno urejajo
izobraževanje, pa pravno ureditev štipendiranja prepuščajo nacionalni
avtonomiji.
Namen prve hipoteze je bilo ugotoviti, kateri in kako mednarodnopravni akti urejajo
področje izobraževanja in posledično štipendiranja, zlasti mednarodne organizacije,
kakršna je OZN, ki temelji na suvereni enakosti njenih držav članic, kot tudi druge
mednarodne organizacije, ki spadajo v krog subjektov mednarodnega prava.
Vsi dokumenti, ki
usmeritve, ki se
izobraževanja kot
delovnem mestu v

so bili obravnavani v drugem poglavju, vsebujejo neke določbe ali
nanašajo na pravico do izobraževanja, vendar ne le v smislu
takega, ki sem ga iskala v prvi vrsti, temveč tudi izobraževanje na
obliki usposabljanja, vseživljenjskega učenja ali izpopolnjevanja.

Večina teh mednarodnih aktov pa ne predpisuje štipendiranja. Štipendijo omenjajo le
MPESKP, Deklaracija o odpravi diskriminacije žensk, Uredba Sveta 1612/68, Direktiva
Sveta 2004/114/ES in Uredba Evropskega parlamenta in Sveta 1288/2013, vendar brez
kakršnekoli večje pomembnosti in pozornosti. Predvsem se pojavlja v smislu kot neka
možnost pomoči, ki jo lahko pridobi posameznik. Največji pomen ima za RS zagotovo
Direktiva Sveta 2003/109/ES o statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši
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čas. Grad, Kaučič, Nerad, Ribičič & Zagorc (2007, str. 66–67) navajajo posredno
uporabnost direktiv, zato je slednjo RS z vstopom v EU morala vnesti v svoj pravni red z
upoštevanjem glavnih ciljev in pravnih pravil. V 9. členu ZŠtip-1 sta implementirana 11. in
21. člen te direktive.
Z navedbo vseh teh dokumentov sem prišla do spoznanja, da je v mednarodnih aktih
štipendiranje zgolj neka obstranska paralelna pod veja, ki jo sistem prepušča nacionalni
ureditvi, se pravi štipendiranje v povezavi z izobraževanjem. Mednarodno pravo je
usmerjeno predvsem v pravico do izobraževanja, na splošno in na delovnem mestu, ki se
v ožjem smislu nanaša na posamezne družbene skupine, stopnje izobraževanja, vrsto
izobraževanja, priznavanja izobraževanja in podobno.
Sklepno bi lahko rekla, da področje štipendiranja v celoti izvajajo nacionalne politike v
okviru svojega pravnega sistema in v skladu z njihovimi razpoložljivimi finančnimi sredstvi
za zagotavljanje štipendij, zato to področje ostaja v pristojnosti oziroma suverenosti držav
članic. Iz tega razloga se tezo, da mednarodnopravni akti dokaj podrobno urejajo
izobraževanje, pravno ureditev štipendiranja pa prepuščajo nacionalni avtonomiji potrdi.
HIPOTEZA 2: Štipendijsko razmerje je mešane narave (upravno, socialno,
delovno), pri čemer je pretežnost narave razmerja merodajna za opredelitev
pristojnih organov v štipendijskih postopkih in vrsto sodnega nadzora.
Namen druge hipoteze je bil natančno opredeliti vrste štipendijskih razmerij z značilnimi
elementi, po katerih prepoznamo naravo štipendij, ki jih ureja ZŠtip-1, in v skladu s tipom
štipendijskega razmerja opredeliti pristojne organe za odločanje v postopku v zvezi z
dodelitvijo štipendije oziroma sofinanciranja ter posledično tudi pristojnost sodnih
organov.
Z opredelitvijo upravnopravnega, socialnopravnega in delovnega razmerja z zanje
značilnimi elementi sem posamezne vrste štipendij razvrstila v ustrezen tip razmerja. Po
pričakovanjih prevladuje upravnopravna narava razmerja, ki se odraža pri dodelitvi
Zoisove štipendije, sofinanciranje kadrovske štipendije, štipendije za deficitarne poklice,
štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu in štipendijah Ad futura. Ta narava
razmerja se kaže v definiciji Pečariča (2015, str. 62–64), ki jo opredeljuje po dvostranski
obveznosti, kjer je vsaj ena stranka subjekt, ki izvršuje javno oblast in je s tem nadrejena
drugi, razmerje pa le-ta uredi z upravno odločbo. Za dejanski obstoj upravne zadeve teh
vrst štipendij pa zajema tudi nujen element imenovan varstvo javnega interesa
(Grafenauer & Breznik, 2009, str. 136–142).
Država štipendija se razvršča v socialnopravno naravo razmerja, deloma pa tudi v
upravnopravni tip razmerja. Po besedah Strbana (2012, str. 178) je socialnopravno
razmerje pravno razmerje med vsaj dvema strankama, kjer je ena stranka oblastni organ,
druga pa upravičenec do socialnih dajatev. Po drugi strani pa postopek v zvezi z
odločanjem o dodelitvi pravice do državne štipendije štejemo za upravni postopek, saj se
zaradi odločanja na področju socialnega varstva varuje javno korist v smislu zagotavljanja
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varstva socialno šibkejšega prebivalstva. Iz tega razloga državna štipendija hkrati sodi tudi
pod upravnopravno razmerje.
Dodelitev kadrovske štipendije se po navedbi Novaka (2004, str. 126) razvršča v delovno
naravo razmerja, saj se le-to dodeli s pogodbo o štipendiranju, ki ima specifičen značaj in
zaradi katere se pravno varstvo zagotavlja po načelih delovnega procesnega prava. Ravno
iz te opredelitve je nekoliko svojevrstna tudi vrsta zadeve pri kadrovski štipendiji. Ta se
zaradi pogodbe o štipendiranju šteje za civilno zadevo, v okviru katere se med subjekti
ustvari pogodbeno razmerje.
Pristojni prvostopenjski upravni organ za odločanje o dodelitvi pravice do štipendije in
sofinanciranja za vse vrste štipendij je Sklad, z izjemo državne štipendije, katero
dodeljujejo centri za socialno delo, medtem ko je drugostopenjski organ, MDDSZ,
pristojen za vse pritožbe zoper organa prve stopnje. Pristojnost sodišč pa se kaže kot
posledica drugostopenjskih organov v postopku, ki so nekoliko specifična. V sporu o
Zoisovi in državni štipendiji sodi Socialno sodišče, v sporu o kadrovski štipendiji Delovno
sodišče, v primeru spora ostalih štipendij pa Upravno sodišče, tem pa je ustrezno, po
pravilih določeno drugostopenjsko sodišče za reševanje tožb zoper sodišča prve stopnje.
Ugotovila sem, da razmejitev med posameznimi panogami ni enostavna. Po besedah
Vodovnika (2014, str. 17) so pravila o pristojnosti urejena v različnih zakonodajnih aktih,
raznolika družbena razmerja oziroma narava štipendijskih razmerij pa lahko zavede
stranko, da tožbo naslovi na nepristojno sodišče, kar je pokazala tudi sodna praksa. Tezo,
ki pravi, da je štipendijsko razmerje mešane narave, pretežnost narave razmerja pa je
merodajna za opredelitev pristojnih organov v štipendijskih postopkih in vrsto sodnega
nadzora, se iz tega razloga potrdi.
HIPOTEZA 3: Gospodarska kriza vodi k upadu podeljenih kadrovskih štipendij,
pri čemer pa je zaznati, da delodajalci obenem razliko nadomeščajo s
študentskim delom.
Namen tretje hipoteze je bil ugotoviti število podeljenih kadrovskih štipendij med dijaki in
študenti posamično, glede na državno in Zoisovo štipendijo, ter ugotoviti razloge za
dobljeno število podeljenih kadrovskih štipendij.
Rezultati analize so pokazali, da je bilo podeljenih kadrovskih štipendij izredno malo v
primerjavi z ostalimi vrstami štipendij, razmerje teh med dijaki in študenti v obdobju
2014/2015 je bilo skorajda enako. Zelo primerljivi so bili tudi rezultati podeljenih Zoisovih
štipendij med dijaki in študenti posamično, največje razhajanje pa so pokazali rezultati
podeljenih državnih štipendij, ki se med dijaki podeljuje v precej večjem številu kot pri
študentih. Iz rezultatov sem razbrala tudi, da je med študenti, ki so vpisani v višješolsko
ali visokošolsko izobraževanje, tri četrtine takih, ki ne prejemajo nobene vrste štipendije,
zato predvidevam, da se morajo ti študentje posluževati študentskega dela za pokrivanje
stroškov izobraževanja in drugih življenjskih stroškov.
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Z letom 2009 je Evropa zdrsnila v recesijo in težave so se kaj kmalu razširile na
posamezne države EU, s tem pa je na trgih zavladala negotovost. Recesija je
gospodarstvo dodobra prisilila v uvajanje ekonomskih sprememb za ohranitev njihovega
obstoja. V takšni situaciji podjetja najprej postavijo rdečo luč novim zaposlitvam, saj si s
stagnacijo trga ne morejo privoščiti dodatnih nepotrebnih stroškov. Enako se je zgodilo
tudi s podeljevanjem kadrovskih štipendij, kjer se delodajalec s pogodbo zaveže
večletnega financiranja posameznega štipendista, ki pa za podjetje v kriznem obdobju
predstavlja le mrtev kapital in s tem še večjo obremenitev podjetju ob nepravem času.
Nova praksa, ki se je izkazala za zelo učinkovito in ekonomsko spremenljivo je ta, da
podjetje v svoj kolektiv in delovno okolje sprejema študente, ki so tik pred zaključkom
študija ali po možnosti z absolventskim stažem. S tem pridobijo študenta, kateri ima že
veliko pridobljenega znanja s področja, ki ga potrebujejo za opravljanje določenega dela.
S študentskim delom ne tvegajo ničesar, saj plačajo študenta po številu opravljenih ur,
poleg tega študenta dobro osebno spoznajo ter mu lahko kasneje, ob predvidenem
stabilnem poslovanjem v prihodnosti, ponudijo redno zaposlitev.
Gospodarstvo se je bilo primorano zaradi krize na tržišču prilagoditi in spremeniti določena
razmišljanja. Dandanes lahko podjetje na trgu uspe zelo hitro, zato v trenutku potrebuje
delovno silo oziroma ustrezno usposobljen kader, do katerega podjetje najhitreje in
najceneje pride z delom študenta. V ta namen lahko študentsko delo imenujem za
novodobno kadrovsko štipendiranje, ki prinaša zelo drugačen način sodelovanja na obeh
straneh, tako pri študentih, kot tudi pri delodajalcih. Hkrati pušča odprto in svobodno pot
pri časovni interakciji, kot tudi brez obvezanih stroškov ob nenadnem prenehanju
aktivnosti, ki pa so zelo dobrodošle v nepredvidenih in kriznih časih. Tezo, ki pravi, da
gospodarska kriza vodi k upadu podeljenih kadrovskih štipendij, pri čemer pa je zaznati,
da delodajalci obenem razliko nadomeščajo s študentskim delom, se iz tega stališča
potrdi.

6.2 PRISPEVEK REZULTATOV RAZISKAVE K STROKI IN ZNANOSTI
Rezultati raziskovanja uvodno obsegajo celovit pregled mednarodnopravne in nacionalno
upravne ureditve področja izobraževanja in štipendiranja. S tem pravna stroka dobi
dodano vrednost z vidika mednarodnih aktov omejenih področij, v nadaljevanju pa tudi
nacionalne ureditve štipendiranja, zbrane na enem mestu. Primerjava trenutno veljavnega
nacionalnega sistema štipendiranja s predhodnim sistemom prikazuje izboljšave, pa tudi
pomanjkljivosti, kar spodbuja k razmisleku o pravičnejšemu sistemu štipendiranja.
Opredelitev mešane narave štipendijskih razmerij predstavlja izvirni prispevek, še posebno
z opredelitvijo tipov štipendijskih razmerij po posameznih vrstah štipendij ter obravnavo
dilem, ki se pojavljajo na tem področju. S tem upravnopravna stroka pridobi še
predhodno neraziskano področje, katere ugotovitve bodo prispevale k morebitni prihodnji
ustreznejši in enostavnejši ureditvi pristojnosti upravnih organov in sodišč.
Trenutne razmere gospodarskega neravnovesja so privedle do spremenjenega stanja na
trgu delovne sile in na področju izobraževanja, s katerim so se pojavile potrebe po
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hitrejšem prilagajanju. Dobljeni rezultati analize prikazujejo oceno preteklega in
trenutnega stanja vpisanih mladih v sekundarno in terciarno izobraževanje ter število
podeljenih štipendij, s poudarkom na kadrovskem štipendiranju, tako s perspektive
delodajalca kot s perspektive štipenditorja. Na podlagi raziskovalne analize so bile
ugotovljene aktualne slabosti, problematika kadrovskega štipendiranja, ki bodo služile kot
pomemben prispevek k stroki in nadaljnjem oblikovanju rešitev in ukrepanj področnih
strokovnjakov. Opredeljeni predlogi izboljšav bodo lahko ob morebitnem spreminjanju
zakonodaje pripomogli zakonodajalcu, da ob snovanju novih pravnih pravil pripravi
oziroma sprejeme tak zakon, ki bo učinkovitejši in širše družbeno sprejemljiv.
Magistrsko delo s sistemsko obravnavano tematiko in analizami prinaša izvirni prispevek
na področju upravnopravne znanosti, saj gre za obravnavo norm upravnega prava in
razmerij, ki nastanejo v procesu uporabe le-teh.
V delu so uporabljene znanstveno-raziskovalne metode, značilne za družboslovne oziroma
pravne znanosti. Delo obsega v večini primerjalno pravno analizo, v nadaljevanju pa
obravnava pravna razmerja z nekaterimi instituti, kjer je pri vsakem poglavju najprej
teoretičen uvod, temelječ na raziskovanju in analizi pa tudi na upravnosodni praksi.
Uporabljene so bile normativna in aksiološka metoda ter druge, prek katerih se lahko
dobljene rezultate raziskave objektivno preveri.

6.3 UPORABA REZULTATOV V PRAKSI
Magistrsko delo bo uporabno za širok krog bralcev, tako v znanstvenem in strokovnem,
kot tudi v poljudnem okolju. V največji meri pa bodo podani rezultati in ugotovitve v
magistrskem delu služile oblikovalcem politik in uradnih oseb na področju izobraževanja,
štipendiranja in konec koncev tudi na področju zaposlovanja. Prav tako gre pričakovati
zanimanje nad rezultati in uporabnost dela s strani drugih institucij, organizacij in
navsezadnje tudi podjetij, ko bodo razmišljala o kadrovskem štipendistu.
Podane informacije, ugotovitve in dejstva navedena v magistrskem delu, bodo prav tako
pripomogle k izboljšanju informiranosti in ozaveščenosti, tako širše javnosti kot tudi
uradnih oseb (Sklad, centri za socialno delo), ki so pristojne za dodeljevanje pravice do
štipendije in kateri posledično strmijo k podrobnem poznavanju pravil. Navsezadnje pa
bodo rezultati koristili kandidatom štipendistom, ko bodo razmišljali in se odločali za
katero od vrst štipendij. Moja želja je opozoriti tudi na različno naravo štipendijskih
razmerij, ki se odraža v specifičnih pristojnostih upravnih organov in sodišč, katere je
potrebno dokaj dobro poznati zaradi pravilne naslovitve pritožbe in tožbe na
prvostopenjski in drugostopenjski organ glede na posamezno vrsto štipendije.
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7 ZAKLJUČEK
Pravica do izobraževanja je v aktih mednarodnih organizacij uvrščena med kulturne
pravice, kateri jo opredeljujejo kot temeljno človekovo pravico, ki pripada vsakemu
posamezniku. Te pravice so zakoreninjene v daljni preteklosti, ki so zaradi različnih
zgodovinskih razlogov zahtevale nujno priznavanje in urejenost v pravnih aktih. Konec
druge svetovne vojne je prinesel veliko prelomnico, zaradi katere se je v mednarodnem
pravu začel razvijati sistem pravil o človekovih pravicah.
OZN je kot prva organizacija v svoje dokumente vključila razvoj in spodbujanje človekovih
pravic in temeljnih svoboščin za vse ljudi, ne glede na raso, spol, jezik in vero, kasneje pa
je bilo na mednarodni ravni sprejetih še vrsto mednarodnih aktov, ki so določali prav tako
vsebino človekovih pravic, med njimi tudi pravico do izobraževanja. Izobraževanje naj bi
bilo na njihovi podlagi dostopno vsem ljudem brez kakršnegakoli razlikovanja oziroma
diskriminacije.
Kljub velikemu pomenu varstva človekovih pravic pa obstajajo številna pravna razmerja, v
katera vstopajo posamezniki, ki jih urejajo suverenosti posameznih držav članic.
Vprašanje izobraževanja, pa tudi vprašanje urejanja štipendiranja, je v podrobnostih
prepuščeno avtonomnemu pravu posameznih držav, saj so države, ki so ugotovile
pomembnost teh področij, prilagodile in uredile svoje pravne sisteme tako, da so ti
usmerjeni k spodbujanju svojih državljanov k izobraževanju, vseživljenjskemu učenju,
usposabljanju in izpopolnjevanju.
Če na svetu ne bi bilo vzpostavljenega osnovnega in učinkovitega sistema izobraževanja,
ne bi imeli današnjega izjemnega tehnološkega in znanstvenega napredka na raznovrstnih
področjih. Izobraževanje in posledično pridobljena formalna stopnja izobrazbe je
bistvenega pomena tudi v poklicni karieri posameznika, saj s pridobitvijo ustreznega
znanja in spretnosti lažje vstopi v delovno razmerje, ki ustreza njegovim osebnim ciljem,
katere znotraj delovnega procesa kasneje lahko nadgrajuje z dodatnim izobraževanjem,
usposabljanjem in izpopolnjevanjem. Vse te pravice opredeljuje tudi mednarodno pravo,
vendar le na splošno, pravice in dolžnosti delavcev ter delodajalcev so urejene v
delovnopravnih aktih, še podrobneje pa jih urejajo kolektivne pogodbe med delodajalci in
sindikati ter kasneje pogodba o izobraževanju.
Področje štipendiranja tako ostaja predmet urejanja posameznih držav članic, RS ga
podrobno ureja v ZŠtip-1, ZUPJS in podzakonskih aktih. Novi zakon, ki ureja štipendiranje,
je postal bolj pregleden in izpopolnjen, področja, ki so se v preteklosti izkazala za težavna,
pa je uredil bolj učinkovito. Kljub vsemu pa ostajajo določbe, ki še vedno ostajajo
neprimerno urejene in se bodo najverjetneje v kratkem času izkazale za problematične.
Te pa bodo lahko botrovale k ponovni spremembi zakonodaje.
S ponovno vpeljavo možnosti dodelitve državne štipendije mladoletnim dijakom, ki
spadajo med najbolj ranljive skupine, je zakonodajalec naredil odlično potezo, saj glede
na prevladovanje državnih štipendij v skupnem številu podeljenih opozarja na veliko
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socialno stisko prebivalstva in nujnost ohranitve državne štipendije, ki v trenutni, še vedno
trajajoči gospodarski krizi, prispeva k nadaljevanju izobraževanja mladih ter posledično k
vlaganju znanja v državi. Višina osnovne štipendije pa je vendarle v povprečju med
najnižjimi, zato bi jo bilo potrebno v prihodnosti bistveno povišati, iz razloga stimulacije
socialno šibkejših mladih za šolanje in študij ter pokrivanja izobraževalnih in življenjskih
stroškov v čim večji meri. S tem bi se še posebej študentje lažje izognili iskanju dohodka s
pretiranim študentskim delom, sofinanciranju študija s strani staršev, katerih socialni
položaj je že tako ali tako ogrožen in podobno.
Državne štipendije poleg ZŠtip-1 ureja tudi ZUPJS, zato bi bilo potrebno v bodočnosti
razmisliti o celostni in enoviti ureditvi področja štipendiranja v le enem zakonu oziroma o
umiku državnih štipendij iz ZUPJS.
Pogoji za pridobitev Zoisove štipendije so se z letom 2014 precej otežili, zato je štipendija
za mnoge mlade postala težje dostopna. Zaostritev pogojev je prineslo kandidatu več
težav, saj ZŠtip-1 predpisuje velik dosežek za pridobitev te štipendije, tako pri učnem
uspehu, kot pri nadarjenosti, zato ju je hkrati težje doseči. Sistem še vedno ostaja
nepopoln in posledično neučinkovit, saj vemo, da obstajajo nadarjeni ljudje, ki tekom
izobraževanja v srednji šoli in mogoče tudi na višjih izobraževalnih ravneh niso bili preveč
učno uspešni. To pomeni, da ti dijaki ali študenti, zaradi slabših ocen, pa vendarle z
odličnimi izjemnimi dosežki, ki dokazujejo posameznikovo nadarjenost, žal niso upravičeni
do Zoisove štipendije. Danes pa so nagrajeni le tisti, ki združujejo oboje – nadarjenost in
pridnost.
Problematiko v smislu izenačevanja vseh dijakov in študentov prav tako ni moč
zanemariti, saj težavnost in ocenjevanje različnih srednjih šol in fakultet med sabo ne
moremo označevati kot enakovredne. V ta namen bi predlagala odgovornost zbiranja
nadarjenih študentov na izobraževalne ustanove.
Kadrovske štipendije so bile deležne predvsem pozitivnih sprememb za dijaka oziroma
študenta, vendar manj z vidika delodajalca. Ena pomembnejših je opravljanje obvezne
prakse, ki zagotovo predstavlja le prednost, preko katere ima štipendist možnost bolje
spoznati svoje področno delo, delovne procese in navsezadnje tudi kolektiv, na drugi
strani pa tudi delodajalec vidi njegove delovne navade in odnos do dela. Le-ti štipendiste
že med študijem oblikujejo po svojih preferencah, vpeljujejo in uvajajo jih v bodoče
področno delo in delovne procese. Tudi možnost odpovedi pogodbe o štipendiranju je
prijazna za štipendista, saj se lahko zgodi, da po praksi ugotovi, da se v podjetju v
prihodnosti ne vidi in tako preprosto odpove pogodbo o štipendiranju. Hkrati pa manj
ugodno za delodajalca, saj je njegov interes štipendista štipendirati več let in ne le eno
leto, na ta način pa lahko hitro izgubi potencialno osebo za potrebe njegovega dela in
finančni vložek s sofinancirano kadrovsko štipendijo. Se pa poraja tudi vprašanje o
morebitnem večkratnem izkoriščanju sistema s strani študentov v tovrstnih primerih.
Prednost je lahko opaziti pri odločanju mladih za vrsto in program izobraževanja, saj jim
je potreba na trgu lahko v pomoč in odlično vodilo za izbiro izobraževanja za poklic, ki je
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iskan na trgu dela in ima tako lahko nekdo bistveno boljše možnosti za zaposlitev po
zaključku izobraževanja. Poleg tega so kadrovske štipendije v povprečju med najvišjimi
štipendijami, zaradi česar se štipendist lažje posveti le študiju in poleg ne potrebuje
opravljati študentskega dela. Še več, možnost sodelovanja štipendista z delodajalcem ima
že med študijem, kar je izjemna priložnost, da se ta dva med seboj spoznata že prej, v
povezanosti s prakso, tako da se izogneta neprijetnemu občutku in skrbi, da se ob novi
zaposlitvi ne bi ujela. Štipendist pa ima tako tudi več časa, da počasi spoznava dejavnost
in kulturo podjetja.
Glede na trenutno situacijo visokega števila brezposelnih mladih v RS bi bila kadrovska
štipendija izredno pametna izbira, saj štipendistu po končanem šolanju/študiju omogoča
takojšnjo zaposlitev na delovnem mestu, ki je primerno njegovi stopnji in vrsti izobrazbe,
za kar lahko rečemo, da je dandanes že skoraj prava redkost.
Centralizacija kadrovskega štipendiranja po novem zakonu, ki ureja štipendiranje, ni nujno
dobra, saj lahko vodi v še večji upad podeljenih kadrovskih štipendij. Slabost se odraža
predvsem pri delodajalcih, ki se odločijo za sofinanciranje kadrovskih štipendij preko RŠS.
Postopke, ki so jih do leta 2014 opravljale med drugim tudi RRA, so sedaj preneseni na
delodajalca, npr. poročanje Skladu, priprava in sklepanje pogodb s štipendistom in
podobno, še posebno pa jim sofinanciranje iz sredstev ESS prinaša še bolj zahtevne
administrativne postopke, s katerimi se morajo spopasti delodajalci. Iz tega razloga se
bodo lahko po novem delodajalci odločili raje za sofinanciranje kadrovske štipendije preko
Sklada ali pa se bodo celo odpovedali sofinanciranju in se bodo odločili raje za financiranje
kadrovskih štipendij iz lastnih sredstev, saj jim bo to precej olajšalo delo. Posledica, ki jo
lahko prinese centralizacija kadrovskih štipendij, pa je tudi možnost izgube stika med
delodajalci in RRA, saj je pravzaprav sam namen izvajanja RŠS, da se zmanjšujejo razlike
med potrebo in ponudbo ter posledično zmanjševanje brezposelnosti v regiji.
Z vidika štipendijskih razmerij je posebna pozornost posvečena upravnopravnem,
delovnem in socialnopravnem razmerju, s katerimi se neprestano srečujemo v
vsakdanjem življenju, hkrati pa se ta razmerja označujejo za izredno občutljiva z vidika
posameznika, saj je le-ta v nekaterih še posebno ranljiv.
Prek upravnopravnega in socialnopravnega razmerja potekajo razmerja med posamezniki
in drugimi osebami na eni ter oblastnimi organi oziroma nosilci javnih pooblastil na drugi
strani, kateri odločajo o pravicah, obveznostih in pravnih koristih prvih. Slednji z
enostranskim ustvarjanjem, spreminjanjem ali ukinjanjem ustvarjajo razmerje med
posameznikom in oblastjo, katerega s hkratno prisotnimi elementi konkretnosti,
posamičnosti, vezanosti na področje upravnega prava, javnega interesa in pravnega
učinkovanja v smislu pravnih posledic, označujemo za upravno zadevo.
Tudi delovnopravna teorija je postavila kriterije, na podlagi katerih se ugotavlja obstoj
delovnega razmerja. Danes velika raznovrstnost oblik dela in (posebni) osebni interesi
strank, ki so udeleženi v delovnih razmerjih, otežujejo ugotovitev obstoja delovnega
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razmerja, kar še posebej velja za delo posameznih skupin ljudi, kamor uvrščamo tudi
študente, ki imajo z delodajalcem sklenjeno pogodbo o štipendiranju, saj ti niso delavci v
delovnopravnem, temveč v civilnopravnem smislu.
Razmerje med upravnim pravom in pravom socialne varnosti se še posebej odraža v
pomenu in uporabi upravnih postopkov v okviru odločanja, saj morajo pristojni organi pri
dodeljevanju posameznih vrst štipendij in sofinanciranja odločati v upravnem postopku.
Že ob začetku, pa tudi tekom tega postopka, morajo biti upravni organi pozorni na
pristojnost oziroma upravičenost odločanja o posamezni upravni zadevi, tako na prvi kot
tudi na drugi stopnji, saj je za nekatere organe ta zelo specifična. Preverja se jo v smislu
nadzora nad zakonitostjo delovanja in odločanja upravnih organov s sodnim varstvom
pred neodvisnim, nepristranskim in z zakonom ustanovljenim sodiščem.
Zaradi prepletanja raznolike narave štipendijskih razmerij imajo udeleženci teh razmerij
lahko težave pri ugotavljanju pristojnosti posameznih upravnih organov in organov
sodnega nadzora, zato bi bilo potrebno v prihodnosti razmišljati o enostavnejši ureditvi
tega področja, da nadalje ne bi prihajalo do sporov o pristojnosti.
Izdelana raziskava je pokazala izjemno nizko število podeljenih kadrovskih štipendij in
prevladovanje državnih štipendij pri dijakih in študentih, kljub vsemu pa ostaja še vedno
precejšnje število študentov brez pomoči v obliki štipendije. Iz tega stališča je jasno
opaziti pomanjkanje interesa države, ki je v zadnjem desetletju vidno premalo usmerila
pozornost in vložek v izgradnjo učinkovitega sistema povezave med mladimi in trgom
dela. Tem pomanjkljivostim država sicer nasprotuje in prikazuje socialen status s kar 94,2
odstotno nadvlado dodelovanja finančne pomoči v obliki državnih in Zoisovih štipendij, ki
pa je v resnici močno podhranjena in ne nudi zadostne osnovne podpore za normalno
opravljanje študija.
Potrebno je poudariti dejstvo, da se večina mladih danes odloča za nadaljevanje
izobraževanja na terciarni ravni, kjer že v začetni osnovni poziciji več kot 72,3 odstotkov
od vseh študentov ne more prejemati štipendijske podpore, zato so ti postavljeni pred
dejstvo o samostojni pridobitvi dodatnih sredstev. Le te so v svoje roke prevzele
študentske organizacije, ki so samoiniciativno začele navezovati stike s posameznimi
delodajalci in postavile študentsko delo na takšno raven, kot jo poznamo danes. Pri tem
se je skozi preteklost od ustanovitve samostojne RS zgodilo kar nekaj radikalnih pravnih
sprememb o tako imenovanem malem delu, kjer si država po malem okorišča sistem, ki je
bil uveden zaradi nuje, sama pa ni naredila nič, da bi k temu pripomogla.
Z zadnjo spremembo študentskega dela, ki se je zgodila februarja 2015, je prinesla
dodatno plačevanje prispevkov za pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje ter
s tem dodatno povišala priliv denarja v državni proračun. Študenta je posledično
prikrajšala, delodajalcu pa je povzročila še dodatno obremenitev. S tem je jasno vidna
zelo slaba in nerazumna poteza, ki jo izvaja država, katera bi morala prva poskrbeti za
bodočnost svojega lastnega naroda in navsezadnje svojega obstoja, ki ga lahko zagotovi
le z lastnim kapitalom in znanjem državljanom.
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PRILOGA 1 – NALOGE, KI JIH NA PODROČJU DRŽAVNIH
ŠTIPENDIJ OPRAVLJAJO CENTRI ZA SOCIALNO DELO
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PRILOGA 2 – POGODBA O ŠTIPENDIRANJU

Naziv in naslov delodajalca, matična št. _____________, davčna številka
_______________, ki ga zastopa __________________________________ (v
nadaljevanju: delodajalec)

in

Ime
in
priimek
štipendista,
naslov
štipendista,
TRR
________________________________, EMŠO štipendista _____________________ (v
nadaljevanju: štipendist)

sklepata
POGODBO ŠT. ______________ O ŠTIPENDIRANJU

1. člen
(namen pogodbe)
Pogodbeni stranki ugotavljata, da se na podlagi kadrovskih potreb podjetja ter v skladu z
razvojnimi načrti dodeli štipendija za šolanje v/na (naziv šole, program

šole)______________________________________.
Pogodba se sklepa od ________ letnika dalje, v katerem je štipendist vpisan v
šolskem/študijskem letu 2014/2015, do zaključka trenutnega izobraževalnega programa.

2. člen
(višina štipendije)

Štipendija skupaj z dodatki znaša ________ EUR33 na mesec, od (datum prvega izplačila
štipendije)________________ dalje.

33

Kadrovska štipendija ne sme biti nižja od državne štipendije za 4. dohodkovni razred brez dodatkov, ki v
času objave razpisa znaša 50,00 EUR za mladoletnega in 100,00 EUR za polnoletnega štipendista.
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Morebitna sprememba višine štipendije se uredi z aneksom ob začetku novega
šolskega/študijskega leta, razen štipendije, ki je vezana minimalno plačo, ki se
avtomatično usklajuje ob vsakokratni spremembi minimalne plače,

Štipendija se izplačuje najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec, na zgoraj naveden
TRR štipendista.

3. člen
(obveznosti štipendista)

Obveznosti štipendista so:
–
–
–
–

–
–

–

–

–
–

–

da se vpiše v višji letnik izobraževalnega programa, za katerega je prejemal
kadrovsko štipendijo,
da uspešno zaključi izobraževalni program za katerega prejema kadrovsko
štipendijo,
da opravi delovno prakso pri delodajalcu v trajanju vsaj 160 ur v vsakem šolskem
ali študijskem letu,
v času trajanja pogodbe o štipendiranju ne pridobi status brezposelne osebe, se
ne samozaposli oziroma se ne zaposli pri drugem delodajalcu, ki ni njegov
štipenditor,
da v primeru zaposlitve pred zaključkom izobraževanja, štipendist zaključi
izobraževanje najkasneje v roku 6 mesecev od začetka zaposlitve,
da sprejme zaposlitev na ustrezno delovno mesto pri delodajalcu v roku enega (1)
meseca po zaključenem izobraževanju na tej izobraževalni stopnji, za katerega je
prejemal kadrovsko štipendijo,
da ostane zaposlen pri delodajalcu, na ustreznem delovnem mestu, za polni
delovni čas najmanj eno (1) leto po uspešno zaključenem izobraževanju na tej
izobraževalni stopnji.
da v primeru enoletnega mirovanja štipendijskega razmerja predloži ustrezna
dokazila iz katerih izhaja da najkasneje zadnji dan mirovanja, izpolnjuje obveznosti
po pogodbi o štipendiranju ali,če iz predloženih dokazil izhaja, da pogodbenih
obveznosti ne izpolnjuje,
da v primeru spremembe izobraževanja predhodno pridobi soglasje delodajalca k
spremembi;
da bo skrbel za točnost in ažurnost vseh podatkov, potrebnih za pravilno in tekoče
izplačevanje štipendije, svojih kontaktnih podatkov ter drugih informacij, ki so
pomembne za izvajanje pogodbe o štipendiranju;
da ob zaključku šolskega/študijskega leta, za katerega mu je bila podeljena
štipendija, predloži delodajalcu: originalno potrdilo o vpisu v višji letnik ali kopijo
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dokazila o opravljeni maturi, oz. dokazilo o zaključku študija (potrdilo o diplomi,
magistrskem delu).
4. člen
(mirovanje štipendijskega razmerja)

Štipendija se ne izplačuje, če štipendist:
– ponavlja isti letnik ali ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik istega
izobraževalnega programa na isti ravni izobraževanja, za katerega je pridobil štipendijo,
razen v primerih iz prvega odstavka 87. člena ZŠtip-1,
– izgubi status dijaka ali študenta in mu je dovoljeno opravljanje učnih ali študijskih
obveznosti,
– štipendist, kateremu da delodajalec soglasje k spremembi izobraževalnega programa,
opravlja letnike, za katere je že prejemal štipendijo,
– štipendist prostovoljno služi vojaški rok v Slovenski vojski.
Štipendijsko razmerje miruje toliko časa, kolikor trajajo razlogi za mirovanje, vendar
skupno ne več kot tri šolska ali študijska leta in ne več kot eno leto v nepretrganem
trajanju na posamezni ravni izobraževanja, za katerega je štipendist pridobil pravico do
štipendije.
Ne glede na prejšnji odstavek lahko mirovanje:
– iz druge in tretje alineje prvega odstavka tega člena traja največ eno leto,
- v primeru, ko štipendist ne izpolni pogojev za nadaljevanje ali zaključek izobraževanja
zaradi razlogov iz prvega odstavka 87. člena tega zakona, traja nepretrgoma toliko časa,
kolikor trajajo razlogi, vendar v skupnem trajanju ne več kot tri šolska ali študijska leta na
posamezni ravni izobraževanja, za katerega je štipendist pridobil pravico do štipendije.

O mirovanju štipendijskega razmerja po tem členu, se na podlagi vložene prošnje
štipendista izda aneks k pogodbi.

5. člen
(vračilo štipendije)
Štipendist izgubi pravico do štipendije in mora vrniti prejete zneske štipendije za zadnje
šolsko/študijsko leto oziroma za letnik, ki ga štipendist ni uspešno opravil, če:
- štipendist v prvem letu štipendijskega razmerja, po preteku enomesečne delovne
prakse, odpove pogodbo o štipendiranju, štipendist pa letnik, za katerega je prejemal
štipendijo, ni uspešno končal in ni izpolnil pogojev za vpis v višji letnik;
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- ne dokonča izobraževalnega programa v okviru trajanja programa oziroma v času
podaljšanja študentskega statusa (t.i. absolvent) ali pred pretekom mirovanja
štipendijskega razmerja,
- štipendist po enoletnem mirovanju štipendijskega razmerja ne predloži ustreznih dokazil
iz katerih izhaja, da najkasneje zadnji dan mirovanja, izpolnjuje obveznosti po pogodbi o
štipendiranju ali, če iz predloženih dokazil izhaja, da pogodbenih obveznosti ne izpolnjuje,
– štipendist ni opravil delovne prakse pri delodajalcu v trajanju vsaj 160 ur v vsakem
šolskem ali študijskem letu,
- štipendist v času izobraževanja pridobi status brezposelne osebe, se samozaposli ali
zaposli, razen če se zaposli pri delodajalcu v primeru iz 78. člena ZŠtip-1.

Štipendist mora vrniti prejete zneske štipendije za zadnje šolsko/študijsko leto tudi,
če:

–ne sprejme zaposlitve na ustrezno delovno mesto pri delodajalcu v enem (1) mesecu po
zaključenem izobraževanju, za katerega je prejemal kadrovsko štipendijo.

Štipendist izgubi pravico do štipendije in mora vrniti prejete zneske štipendije za vsa
šolska/študijska leta na izobraževalni stopnji, ki je predmet te pogodbe, če:
- spremeni izobraževalni program brez predhodnega soglasja delodajalca,
– se izpiše iz izobraževalnega programa, za katerega je pridobil kadrovsko štipendijo,
- v primeru zaposlitve pred zaključkom izobraževanja, štipendist ne uspešno zaključi
izobraževanja najkasneje v šestih (6) mesecih po zaposlitvi;
- je kadrovsko štipendijo pridobil na podlagi posredovanih neresničnih podatkov,
- prekine pogodbo o štipendiranju z delodajalcem.

Štipendist mora vrniti prejete zneske štipendije za vsa šolska/študijska leta na
izobraževalni stopnji, ki je predmet te pogodbe, tudi če:
- štipendist pred izpolnitvijo obveznosti po pogodbi o štipendiranju sklene pogodbo o
zaposlitvi pri drugem delodajalcu oziroma se samozaposli.

6. člen
(obveznosti delodajalca)
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Delodajalec se zavezuje:
- da bo mesečno izplačeval štipendijo na transakcijski račun štipendista, najkasneje
do 15. v mesecu za pretekli mesec;,
- da bo štipendistu omogočil opravljanje delovne prakse v trajanju vsaj 160 ur v
vsakem šolskem ali študijskem letu,
- da bo s štipendistom po končanem izobraževanju na tej stopnji izobraževanja, ki je
predmet te pogodbe, najkasneje v enem (1) mesecu po zaključku tega
izobraževanja sklenil pogodbo o zaposlitvi na ustreznem delovnem mestu s polnim
delovnim časom za najmanj eno leto. Če se pogodba o zaposlitvi sklene z delovnim
časom, krajšim od polnega delovnega časa, se obveznost trajanja zaposlitve
preračuna na polni delovni čas.
Izjemoma lahko delodajalec štipendista zaposli pred zaključkom izobraževanja, ki je
predmet sofinanciranja, če je štipendistu dovoljeno opravljanje šolskih ali študijskih
obveznosti, vendar mora tak štipendist izobraževanje zaključiti v šestih (6) mesecih po
zaposlitvi. Zaposlitev pred zaključkom izobraževanja se ne upošteva v izpolnjevanje
pogojev glede trajanja zaposlitve iz prejšnjega odstavka.
V takem primeru štipendist od meseca, v katerem se je zaposlil, ni več upravičen do
kadrovske štipendije.
7. člen
(pravna podlaga)
Za vsa vprašanja, ki niso posebej urejena s to pogodbo, se uporabljajo določila ZŠtip-1,
Pravilnik o sofinanciranju kadrovskih štipendij, SPP Javnega sklada Republike Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije in Obligacijskega zakonika (Ur.l. RS, št. 97/07-UPB1, 30/2010
Odl.US: U-I-207/08-10, Up-2168/08-12).

8. člen
(spremembe in dopolnitve pogodbe)
Spremembe in dopolnitve te pogodbe bosta pogodbeni stranki dogovorili z aneksom k
pogodbi v pisni obliki.

9. člen
(prenehanje veljavnosti pogodbe)
Ta pogodba preneha veljati v primerih iz 5. člena ali, ko obe pogodbeni stranki izpolnita
vse svoje pogodbene obveznosti.
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10. člen
(pristojnost v sporih)
Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če sporazuma ne bosta
dosegli, bo spore reševalo pristojno sodišče v _______________.
11. člen
(veljavnost pogodbe)
Ta pogodba se podpiše v treh enakih izvodih, od katerih prejme enega delodajalec, enega
štipendist in enega Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije ter začne
veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

_________________________________
_______________________________
__
štipendist

delodajalec
ime priimek zakonitega zastopnika,

naziv
_________________________________
zakoniti zastopnik štipendista
(samo, če je štipendist mladoleten)

V/Na ___________, dne _____________
_____________

V/Na
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___________,

dne

PRILOGA 3 – DODATKI
K osnovni višini štipendije, štipendistu pripadajo tudi naslednji dodatki:
-

-

dodatek za bivanje; Štipendistu pripada dodatek za bivanje v višini 80 EUR
mesečno, če ima prijavljeno začasno prebivališče v kraju, kjer se izobražuje,
vendar mora biti ta kraj od stalnega prebivališča oddaljen vsaj 25 km in strošek
najemnine ne sme znašati manj kot 65 EUR na mesec (štipendist ne sme biti
lastnik ali solastnik katerekoli nepremičnine). Štipendist do dodatka ni upravičen,
če biva pri zasebniku, če prejema subvencijska sredstva za bivanje v študentskem
domu ali če je sklenil pogodbo o bivanju v dijaškem domu. Posledica upravičenosti
dodatka za bivanje pa je neupravičenost štipendista do subvencionirane mesečne
vozovnice.
dodatek za uspeh; Do dodatka za uspeh so upravičeni dijaki in študentje (izjema
so študentje prvega letnika), kateri so v preteklem letu dosegli določeno
povprečno oceno od katere je odvisna višina dodatka za uspeh.
Dodatek za uspeh (dijaki)
Razred
1
2
3
4

Povprečna ocena študenta
od vključno 4,0 do vključno 4,25
nad 4,25 do vključno 4,50
nad 4,50 do vključno 4,75
nad 4,75
Vir: ZŠtip-1, 19. člen

Višina dodatka za
uspeh v EUR
17
22
30
40

Dodatek za uspeh (študentje)
Razred
1
2
3
4

Povprečna ocena študenta
50
50
55
55

ali
ali
ali
ali

več
več
več
več

ECTS,
ECTS,
ECTS,
ECTS,

nad
nad
nad
nad

8,00
9,00
8,00
9,00

Višina dodatka za
uspeh v EUR
17
22
30
40

Vir: ZŠtip-1, 19. člen
-

dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami; To so štipendisti, katerim je
na podlagi odločbe s strani pristojnega organa (ZPIS ali ZRSZ) priznana telesna
okvara ali invalidnost, ali za katerega je enemu od staršev priznan dodatek za
nego otroka s posebnimi potrebami. Upravičeni so tudi štipendisti kateri so
usmerjeni v prilagojen program vzgoje in izobraževanja. Višina dodatka je 50 EUR
mesečno (ZŠtip-1, 20. člen).
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V primeru kakršnih koli sprememb okoliščin, ki vplivajo na upravičenost dodatka, ima za
posledico neizpolnjevanje pogojev, zato s prvim dnem naslednjega meseca od nastanka
spremembe štipendist ni več upravičen do dodatka za tekoče študijsko leto.
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