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POVZETEK
Pravice in obveznosti študentov ter visoko šolstvo ureja Zakon o visokem šolstvu (v
nadaljevanju ZVis). Da se določene pravice lahko uveljavljajo, je treba izvesti upravne
postopke bodisi na zahtevo študentov bodisi po uradni dolžnosti.
Ko se odloča neposredno o študentovih pravicah in obveznostih, je potrebno vsaj smiselno
upoštevati Zakon o splošnem postopku, primarno pa se poleg ZVis morajo upoštevati
statuti visokošolskih zavodov in drugi akti za izvrševanje javnih pooblastil.
V diplomskem delu sta opredeljeni temeljna visokošolska zakonodaja in smiselnost rabe
Zakona o splošnem upravnem postopku v visokem šolstvu. Prikazane in navedene so
temeljne sestavine akta »Odločitve o pravicah in obveznostih študentov«. Zadnji,
analitični del, pa prikazuje števila in vsebine prošenj, ki sta jih prejeli dve fakulteti in jih
obravnavali na komisijah za študijske zadeve kot pristojnih prvostopenjskih organih.
Ključne besede: visoko šolstvo, upravni postopek, študenti, univerze, visokošolski
zavodi, pravice, dolžnosti, odločba.

v

SUMMARY
APPLICATION OF GENERAL ADMINISTRATIVE PROCEDURE ACT AT
ENFORCING PARTICULAR RIGHTS AND FULFILLING RESPONSABILITIES OF
STUDENTS
Students’ relations within higher education institutions are regulated by the Higher
Education Act granting rights and attributing responsibilities and obligations to students.
However, in order to enforce their rights, specific administrative procedures have to be
carried out, which can be initiated by students or performed on official duty.
The process of deciding directly on students’ rights and responsibilities must abide (at
least by analogy) by the General Administrative Procedure Act and, primarily, in addition
to Higher Education Act, also higher education statutes as well as other acts for pursuing
powers conferred by public law.
The aim of this study is to define fundamental legislation applied by higher education
institutions and to discuss the appropriate use of the General Administrative Procedure
Act in the respective field. Further, there is a presentation of basic integral parts of a
decision regarding students’ rights and responsibilities. Finally, the last, analytic part deals
with numbers and content of applications addressed to two higher education institutions,
i.e. faculties, and considered by their in-house Student Matters Commissions as decisionmaking bodies of first instance.
Key words: higher education, Administrative Procedure Act, universities, higher
education institutions, rights, responsibilities, decision.
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UVOD

Študenti imajo na fakultetah pravice, ki jih lahko uveljavljajo, in obveznosti, ki jih morajo
izpolnjevati. V kolikor študent želi uveljavljati svoje pravice - npr. status športnika ali
pogojni vpis po Zakonu o visokem šolstvu (v nadaljevanju ZVis; Ur. l. RS, št. 67/93,
39/1995, Odl. US: U-I-22/94-15, 18-98, Odl. US: U-I-34-94, 35/98 - Odl. US: U-I-243/9513, 99-99, 64/01, 100/03, 134/03-UPB1, 63/04, 100/04-UPB2, 94/06, 119/06-UPB3,
59/07-Štip (63/2007 popr.), 15/08 - Odl. US:U-I-370/06-20, 64/08, 86/09, 62/10-UPJS,
34/11 - Odl. US:U-I-156/08-16, 78/11, 32/12-UPB7, 10/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D) mora
oddati prošnjo v referat za študentske zadeve. Prošnje referati za študentske zadeve
obravnavajo skladno s statutom univerze in po Zakonu o splošnem upravnem postopku (v
nadaljevanju ZUP; Ur. list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02, 73/04, 22/05-UPB1, 119/05,
24/06-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 47/09 - Odl. US: U-I-54/06-32, (48/09 popr.),
8/10). »Po tem zakonu morajo postopati upravni in drugi državni organi, organi
samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, kadar v upravnih zadevah,
neposredno uporabljajoč predpise, odločajo o pravicah, obveznostih in pravnih koristih
posameznikov, pravnih oseb in drugih strank« (1. člen ZUP). Raba ZUP je vsekakor
pomembna v visokem šolstvu (v nadaljevanju v VŠ), saj igra vlogo instrumenta
demokracije, ko varuje študente, ki se znajdejo v upravnem razmerju kot podrejena
stranka, in preprečujejo zlorabo ali čezmerno moč fakultet kot oblastnega subjekta
(Kovač, 2011, str. 368).
Namen in cilj diplomskega dela sta predvsem predstaviti, kako organi ravnajo po ZUP,
kdaj se postopek uporablja v VŠ in v kolikšni meri. Organi tako odločajo o pravicah,
obveznostih in pravnih koristih študentov. Diplomsko delo je napisano predvsem v
teoretičnem smislu rabe zakona pri študentih kot strankah v postopku. Opredeljene so
pravice in obveznosti študentov. Poleg tega pojasnjuje, katere odločbe in sklepi se
najpogosteje izdajajo. Raba ZUP v VŠ bo tako opredeljena na podlagi literature in virov,
razloženo pa bo tudi, v kolikšni meri je uporaba ZUP smiselna.
V diplomski nalogi je uporabljena deskriptivna metoda raziskovanja, ki navaja predvsem
opis določenih lastnosti, pojmov. Pri analizi odločb pa je uporabljena primarna analiza.
V prvem delu predstavljam rabo ZUP v VŠ, javnopravna razmerja v VŠ ter opredeljeno
visokošolsko zakonodajo. Osrednji del je namenjen strankam v postopku – študentom,
njihovim pravicam, statusom, disciplinski odgovornosti ter vrstam prošenj študentov, ki so
lahko tudi nepopolne. Zadnji del je namenjen izdajanju odločb in njihovim sestavnim
delom, ki sem jih podrobno tudi opisala. Za primer sem analizirala dve fakulteti, ki sta
članici Univerze v Mariboru (v nadaljevanju UM). Za obdobje dveh let sem razčlenila
prošnje študentov glede na vsebino in zahteve. Pred samim pričetkom pisanja diplomske
naloge sem si zastavila dve hipotezi, ki jih bom potrdila oz. ovrgla. Predvideni hipotezi sta:




H1: Prošnje študentov so v večji meri popolne in primerne za obravnavo.
H2: Največ izdanih odločb se nanaša na dodelitev statusa športnika na zahtevo
študentov.
1
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RABA ZUP V VISOKEM ŠOLSTVU

2.1 UVOD
Visoko šolstvo opredeljuje ZVis, ki zakonsko določa statuse zavodov, avtonomije ipd.
Lahko rečemo, da na splošno ureja vsa statusna vprašanja visokošolskih zavodov (1. člen
ZVis-UPB7). Vsak visokošolski zavod pa lahko po načelih avtonomije zagotavlja
samostojno urejanje in delovanje po statutu in v skladu z zakonom (6. člen ZVis-UPB7).
Vsaka univerza ima svoj statut, ki podrobno opredeljuje njeno delovanje in delovanje vseh
njenih članic. Pojavlja pa se vprašanje, kolikšna je smiselnost in aktualnost rabe ZUP v
šolstvu. Glede te problematike se odpirajo naslednja vprašanja:





ali in kdaj se ZUP uporablja v VŠ,
ali gre za subsidiarno in smiselno rabo
in ali je veljavna ureditev primerna in smiselna (Kovač in Ferderber, str. 934).

»Upravni postopek se smiselno uporablja tudi v drugih javnopravnih stvareh, ki nimajo
značaja upravne zadeve po 2. členu zakona, v kolikor ta področja niso urejena s posebnim
postopkom« (4. člen ZUP).
Zavodi, ki izvajajo javno službo kot nosilci javnih pooblastil izobraževanja, na vseh ravneh
izobraževanja (visoke šole ipd) odločajo o pravicah, pravnih koristih in obveznostih
študentov. V kolikor noben področni zakon ali akt ne določata drugače, se v postopku, ko
se odloča o pravicah in obveznostih študentov, uporablja ZUP, primarno se upoštevajo še
interni in šolski predpisi ter pravilniki. Visokošolski zavodi kot izvajalci javne službe in
nosilci javnih pooblastil funkcionalno sodijo v sistem javne uprave. Na podlagi tega se
mora vsak visokošolski zavod, ki vodi upravne postopke, v besedi ZUP prepoznati kot
pojem »upravni organ«. Glede na ZUP ni pomembno, ali je določena šola, fakulteta
opredeljena kot javni zavod ali ima zasebno koncesijo. Tudi zasebne višje in visoke šole z
akreditiranimi študijskimi programi morajo ravnati po ZUP, ne glede na to, da je statusna
oblika zavoda zasebnopravni subjekt. Organizacija mora postopati po ZUP vsaj v tistem
delu, v katerem je država verificirala/akreditirala oblastni akt skladno s področnimi zakoni
(Upravna svetovalnica, MJU UL FU, 2010). Bistvo je torej, da šola izvaja javno službo, s
tem pa mora imeti akreditiran tudi javni program in na podlagi tega lahko odloča o
pravicah in obveznostih. Jasno mora biti, da se pojem »upravni organ« nanaša na
pristojnost tega organa, za odločanje v upravnih zadevah, ne pa tudi na poslanstvo ali
status organa. Govorimo o razmerju med stranko in organom. Samostojen upravni organ
je tako tudi komisija fakultete – npr. Komisija za študijske zadeve. V postopku s
študentom je v določeni meri potrebna raba ZUP. Kljub temu je raba ZUP v šolstvu še
dokaj velika tujka, še posebno tistim, ki zagovarjajo avtonomijo v pedagoškem procesu,
saj upravne postopke razumejo kot poseganje v koncept pedagoške stroke. Vendar raba
ZUP želi samo preprečiti slab odnos, arbitrarno postopanje pedagogov in samovoljo. ZUP
v šolstvu velja le delno, da se ga umakne, pa ni ustavno dopustno. Uporablja se kot
instrument demokracije, saj varuje študente, ki so v upravnem razmerju v podrejenem
2

položaju. Ob rabi ZUP v šolstvu je potrebno upoštevati vsebino. Tudi sama Ustava določa
rabo ZUP za vse upravne organe, ki izvajajo javne službe. Izpolnjeni morajo biti pogoji za
definicijo upravne zadeve (2. člen ZUP). Fakulteta torej uporablja ZUP pri izvajanju javne
službe samo tedaj, ko odloča o študentovih pravicah in obveznostih, o pravnem položaju
uporabnikov javne uprave in ne pedagoških uslužbencev (Kovač, 2011, 365−369). Tako
se v navedenih primerih uporablja upravni postopek po ZUP. Pravila v upravnem
postopku, ki jih ZUP vsebuje, so splošna. Ni pomembno, kateri materialni predpisi se
uporabljajo dopolnilno in tudi ni pomembno, kateri je organ odločanja. Glede na več vrst
upravnih področij se vsebina ZUP uporablja različno. Dovoljeno je tudi odstopanje od
pravil. Kot določa 3. odstavek 3. člena ZUP, se ZUP uporablja povsod, kjer izvajalci javnih
služb odločajo o pravicah in obveznostih uporabnikov njihovih storitev (Kovač et al., 2012,
str. 112). ZUP se torej naj uporablja v šolstvu, vendar le takrat, ko se odloča o pravicah
ter obveznostih in ne takrat, ko se ocenjuje. Sama izdaja odločb, izdanih striktno po ZUP,
je zelo dobrodošla tudi pri disciplinskih ukrepih. Ker je nepoznavanje prava še kar
pogosto, so včasih zaradi tega izpuščeni še bistveni postopki. Pri rabi ZUP v šolstvu bi
mogoče moralo biti podrobneje opredeljeno, kdaj se odloča o pravicah in obveznostih ter
kdaj se ugotavlja samo stanje (Bauman - Gašperin, 2001, str. 18−19).
Veliko avtorjev je prepričanih, da je ZUP za uporabo v šolstvu preobsežen. Problem rabe
ZUP je v sami specifičnosti stroke, saj povzema in navaja minimalne zahtevke, ki so
potrebni za poenostavljeni ZUP, ki bi ga uporabljali izvajalci javnih pooblastil. Tako lahko
govorimo o skupnih kazalcih, ki združujejo različna področja in stroke:



upoštevanje vseh načel ZUP in ustavnih načel (zakonitost, varstvo pravic strank in
javnih koristi, enakost, zaslišanje ter pravica do pritožbe),



personalna pristojnost (izpolnjevanje pogojev in delovanje uradnih oseb; potrebna so
pooblastila, opravljen poseben strokovni izpit, ki je prilagojen programu dejavnosti),



obravnavanje vsake prošnje vsaj s formalnega vidika; nepopolne prošnje je nujno
potrebno urejati po sedanji ureditvi ZUP,



pravica za pregled dokumentov; stranki je potrebno dati možnost analiziranja
okoliščin, na podlagi katerih bo organ odločal; na tem temelju lahko stranka presodi,
ali bo uporabljala še dopolnilne dokaze,




obvezna določitev vročanja (pomembna tudi zaradi roka pritožbe),





obrazložena odločitev in obvezna sestavina odločbe je tudi pouk o pravnem sredstvu,

učinkovito varstvo pravic le z utemeljenimi izjemami v ugotovitvenem in dokaznem
postopku,
možnost več pravnih sredstev,
možnost upravnega spora, oz. nadzor nad akti uprave (Kovač in Ferderber, 2006,
934−936). Vsekakor pa šolstvo potrebuje določeno mero prava in predpisov. Potrebno
je prisluhniti nosilcem šolskih dejavnosti na eni strani in nosilcem pravne dejavnosti na
drugi strani. Tako mora šolstvo v popolnosti upoštevati vsa temeljna načela pravne
države, kot so spoštovanje človekovih pravic in drugih zakonitosti ter upoštevanje
nediskriminacije, pravne varnosti, pravičnosti, zakonitosti in pravne enakosti. Dogaja
se, da se ignorirajo določbe ZUP, ker so določeni členi predpisani na zapleten način. V
3

praksi do prijav in sporov ne prihaja pogosto, zato ta nezakonita praksa še ostaja
pretežno neopažena (Cerar, 2011, str. 98−100).

2.2 TEMELJNA VISOKOŠOLSKA ZAKONODAJA
Slovenska ustava določa, da ima vsak državljan svobodno izbiro pri izobraževanju. Država
daje možnosti, da si lahko vsak pridobi ustrezno izobrazbo. Obvezno šolanje v Sloveniji je
osnovnošolsko izobraževanje (57. člen ustave). Visokošolsko izobraževanje v Sloveniji ni
obvezno. V Sloveniji ga ureja ZVis. Opredeljuje in ureja vsa statusna vprašanja
visokošolskih zavodov, pogoje za opravljanje visokošolskih dejavnosti, opredeljuje javno
službo v VŠ in ureja njeno financiranje (1. člen ZVis-UPB7). VŠ ima v Sloveniji dolgoletno
tradicijo, saj začetki segajo v davno leto 1773, ko sta bili ustanovljeni Filozofska fakulteta
in Teološka fakulteta v Ljubljani. Zadnji dve desetletji pa sta za VŠ zelo pomembni, saj so
bile sprejete številne zakonodajne spremembe, seveda s tehtnim razlogom kakovosti
študijskih procesov (Higher education in Slovenia, 2011).
V sam sistem javnega in upravnega prava umeščamo prav javne službe. Javna služba je
eden pomembnejših pojmov, ki se uporabljajo v upravnem pravu. Javna služba je
servisna dejavnost javnega sektorja. Z opredelitvijo javne službe se je ukvarjalo že
ogromno teoretikov. Res je, da so javne službe del javnega sektorja, s katerimi se
opravljajo pomembne naloge javne uprave. Zagotavljajo se storitve in dobrine, ki so v
javnem interesu vseh državljanov (Pečarič in Bugarič, 2011, str. 1−19).
Javne službe Virant opredeljuje kot dejavnost, s katero se zagotavljajo javne dobrine. Za
vse javne službe je značilno, da:






se izvajajo v javnem interesu,
je zagotovljenost vsem državljanom odgovornost države ali lokalne skupnosti,
ne gre za tržne dejavnosti, zato so izvzete iz samega pravnega režima,
je javnopraven režim za izvajanje javne službe poseben (Virant, 2004, str. 129).

Javne službe delimo na gospodarske in negospodarske. Ena izmed oblik izvajanja
negospodarskih služb so javni zavodi (Tičar in Rakar, 2011, str. 308−309). Visokošolski
zavodi so javni zavodi, univerze, fakultete, umetniške akademije in visoke strokovne šole.
Same univerze zagotavljajo razvoj znanosti in strokovnosti prek fakultet ali visokih
strokovnih šol in tako neposredno izvajajo študijske programe (3. člen ZVis – UPB7).
Univerze so avtonomni, znanstveno raziskovalni, umetniški in izobraževalni visokošolski
zavodi, ki so ustanovljeni s strani Republike Slovenije. Delujejo avtonomno in:




zagotavljajo svobodno raziskovanje in ustvarjanje ter posredovanje znanja,






sprejemajo merila za izvolitve visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev, ...

samostojno urejajo notranje organizacije ter njihovo delovanje, ki mora biti skladno s
statutom in z zakonom,
izdelajo in sprejemajo študijske programe,
podeljujejo strokovne in znanstvene naslove, ki morajo biti skladni z zakonom,
volijo in imenujejo organe,
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odločajo o oblikah sodelovanja z drugimi organizacijami (6. člen ZVis – UPB7).

V ZVis je opredeljeno, da imamo vsi državljani RS enake pravice ter pogoje glede
izobraževanja na visokošolskih zavodih. Tudi Slovenci brez slovenskega državljanstva se
lahko izobražujejo pod enakimi pogoji kot državljani RS. To so potomci oseb slovenske
narodnosti, štete do tretjega kolena v ravni vrsti. Po načelu vzajemnosti se lahko pod
istimi pogoji izobražujejo tudi tuji državljani. Brezplačen študij imajo državljani držav, s
katerimi ima RS podpisan haaški sporazum (7. člen ZVis – UPB7). Univerze ali članice
univerz lahko ustanovijo domače ali tuje pravne fizične osebe. Za opravljanje javne službe
v VŠ RS ustanavlja javne visokošolske zavode oz. druge javne zavode – članice univerz in
študentske domove (9. člen ZVis – UPB7). Univerze so pravne osebe. Znotraj univerz se
lahko ustanovijo članice – fakultete, visoke strokovne šole in drugi zavodi. Članice univerz
imajo pravice in obveznosti, določene z ZVis, akti o ustanovitvah univerz in statuti univerz.
Članice univerz pri izvajanju nacionalnega programa VŠ, za katerega so sredstva
zagotovljena s strani države, nastopajo v pravnem prometu s pooblastili, ki jih določajo
akti o ustanovitvah univerz in statuti v imenu in za račun univerz. V ostalih zadevah
članice univerze nastopajo v pravnem prometu v svojem imenu, vendar v skladu z akti
univerz in statuti (10. člen ZVis – UPB7). V Sloveniji imamo tri javne univerze, in sicer
Univerzo v Ljubljani, Univerzo v Mariboru in Univerzo na Primorskem (MVZT, 2010).

2.3 UPRAVNA OZ. JAVNOPRAVNA RAZMERJA V VISOKEM ŠOLSTVU
Upravna razmerja so tista razmerja, ki so urejena s pravnimi in upravnimi pravili. Da
upravno pravno razmerje nastane, so potrebni pravni subjekti, ki so prikazani v spodnji
sliki (Slika 1). To so lahko občinski ter državni organi ali nosilci javnih pooblastil ter na
drugi strani stranke.
Slika 1: Prvine upravnega razmerja

Vir: Tičar in Rakar (2011, str. 64)

Iz slike 1 je torej razvidno, da sta za vsak upravni postopek potrebna organ ter stranka, ki
želi uveljavljati pravice ali obveznosti. Za nastanek upravnih razmerij je torej potreben
tudi nastop pravno relevantnih ravnanj, vedenje strank, kjer obstajajo nasprotja med
zasebnimi in javnimi interesi. Pravno razmerje torej nastane, ko obstajata dva ali več
pravnih subjektov; gre za fizične in pravne osebe, kar urejajo pravna pravila. Gre za
izvajanje upravne veje ter za delovanje javnih služb, predvsem pa za pravice in obveznosti
ljudi in organizacij. Upravno pravno razmerje je najpogostejša oblika pravnih razmerij.
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Nastane takrat, ko se izvajajo naloge javne uprave. V to razmerje vstopajo vsi organi, ki
izvršujejo javna pooblastila kot svoje delo in na podlagi tega odločajo o pravicah in
obveznostih posameznikov ter njihovih pravnih koristih. Pomembno je neenakomerno
razmerje subjektov. V tem razmerju je rezultat odločanje, na podlagi katerega se izda
upravna odločba. Pri upravnih razmerjih je vedno eden od subjektov državni organ ali
organ, ki ima na podlagi pooblastila pravico odločati. Gre za avtoritativno odločanje
državnih organov. Objekt v pravnem razmerju je vedno obveznost, pravica ali pravna
korist. Pojavljata se vedno dve strani; stran države, ki so državni organi, organi lokalnih
skupnosti in nosilci pooblastil ter na drugi strani stranke, ki so lahko fizične in pravne
osebe. Ko se odloča o pravicah in obveznostih študentov, je na strani »državnega organa«
VZ ali univerza ter na strani stranke študent (Tičar in Rakar, 2011, str. 62−65).
Z odločbo tako organ avtoritativno in enostransko odloči o pravicah posameznika.
Upravnopravna razmerja imajo značilnosti pravnega razmerja, ki se opazijo pri subjektih
določenega razmerja, nastanku in njegovemu načinu, vsebini,postopku in varstvu pravic.
V vsakem razmerju je eden izmed subjektov državni organ, ki je vnaprej določen.
Večinoma so to državni upravni organi. V VS so to javni zavodi – univerze, ki opravljajo
naloge javne službe in tako izvršujejo javna pooblastila. Javno pooblastilo pomeni, da
lahko univerze, ki drugače zunaj organizma državnih organov uresničujejo svoje naloge in
izdajajo akte, ki so v nasprotju z drugim subjektom močnejši (Grafenauer in Breznik,
2009, str. 46−48). Po analizi pravnega statusa univerz naj zakonodajalec ne bi dokončal
celotne ureditve statusa VZ in univerz. S tem se izpostavlja sporen položaj fakultet, ki so
kot članice del univerze in zakon ne navaja, da so pravne osebe. V kolikor niso pravne
osebe, ne morejo nastopati v svojem imenu (Abrahamsberg, 2005, str. 33). Ko fakultete
kot javni zavodi delujejo po zakonu kot negospodarske javne službe, so organizacije lahko
brez pravne subjektivitete. Tako so zavodi pravne osebe, ki imajo pravice, obveznosti in
odgovornosti. Tukaj imajo stvarno pristojnost strokovni vodje zavodov; konkretno dekani
in senati fakultet, v kolikor tako določajo akti o ustanovitvi ter zakoni (Tičar in Rakar,
2011, str. 308−312). Zakon bi lahko določal, da bi se zasebne visoke šole ustanavljale kot
gospodarski zavodi, saj pod imenom javni zavod ni znano, ali gre za pridobitno dejavnost,
ki potrebuje pravno subjektiviteto, ali gre za nepridobitno dejavnost (Abrahamsberg,
2005, str. 25).

2.4 PODREJENA OZ. SMISELNA RABA ZUP V VISOKEM ŠOLSTVU
Visokošolski zavodi izvajajo javno službo tudi neposredno s tem, ko odločajo o pravicah in
obveznostih študentov. Največ se odloča o vpisih, napredovanju, disciplinskih ukrepih ipd.
Pri vseh teh odločanjih se izvajajo zakonsko podeljena javna pooblastila (Kovač in
Ferderber, 2006, str. 930). ZUP tako določa, da se lahko pravila zakona uporabljajo
subsidiarno, v primerih, če se izvaja javna služba: »ta zakon se uporablja tudi v primeru,
ko izvajalci javnih služb odločajo o pravicah in obveznostih uporabnikov njihovih storitev«
(3. člen ZUP). ZUP tako vztraja pri smiselni rabi, tudi ko se odloča o drugih (neupravnih)
javnopravnih zadevah, če ta niso določena s posebnim postopkom: »Upravni postopek se
smiselno uporablja tudi v drugih javnopravnih stvareh, ki nimajo značaja upravne zadeve
6

po tem zakonu, v kolikor ta področja niso urejena s posebnim postopkom« (4. člen ZUP).
Bistvena razlika med tretjim in četrtim členom je v tem, da se ZUP po 3. členu subsidiarno
uporablja v upravnih zadevah, »le« smiselno po 4. členu pa v drugih javnopravnih
zadevah, ki nimajo značaja upravne zadeve po 2. členu tega zakona, v kolikor ta področja
niso urejena s posebnim postopkom« (Kovač in Ferderber, str. 930). Ko gre torej za
odločanje o posamičnih stvareh in ne za abstraktna urejanja javnopravnih razmerij, je
uporaba ZUP subsidiarna in smiselna (Breznik et al., 2008, str. 54). Vse javne službe in
nosilci javnih pooblastil, kamor spadajo tudi univerze, morajo tako praviloma postopati po
ZUP, kajti v ZVis poseben postopek tudi ni posebej opredeljen (Kovač in Ferderber, 2006,
str. 930). Smiselno morajo vsi zavodi, kamor spadajo tudi univerze in njihove članice,
uporabljati ZUP, saj gre za javnopravna razmerja, ko morajo biti zagotovljeni minimalni
standardi odločanja in varstvo strank (Jerovšek in Kovač, 2010, str. 19). Primer je lahko
disciplinski postopek zoper študenta, ki ni upravna stvar, saj ne zadostuje pogojem 2.
člena ZUP. Ne moremo govoriti o subsidiarni rabi ZUP, temveč samo o smiselni rabi ZUP.
Pri opredelitvi lahko izpostavimo tri elemente:





da se o stvari odloča in ne samo podaja informacij ali pa svetuje,
predmet odločanja je torej konkretna pravica ali obveznost študenta,

ta predmet odločanja sodi na področje upravnega prava, gre za upravnopravno
pravico ali obveznost.
Pri disciplinskem postopku se sicer odloča o pravici oziroma obveznosti študenta, vendar
ta predmet disciplinske odgovornosti ne sodi na področje ZVis niti upravnega prava, kajti
splošni akti visokošolskih zavodov ne določajo podrejene rabe ZUP (Kovač in Ferderber,
2006, str. 931).
Razlika med podrejeno (subsidiarno) in smiselno rabo ZUP ni zanemarljiva na operativni
ravni. S podrejeno rabo ni težav, saj se ve, katere določbe po ZUP mora organ upoštevati;
torej vse tiste, ki niso urejene s področnim zakonom. Pri pojmu za smiselno- subsidiarno
rabo pa je nedoločeno. Tako se mora na konkretnih primerih ugotavljati, katera pravila in
navodila je potrebno upoštevati (Kovač, 2008, str. 12). Že praksa v upravnem sporu
potrjuje, da smiselna uporaba ZUP na univerzah ni jasno opredeljena. Ravnanje s
prošnjami se interpretira lahko po svoje. Kovačeva izpostavlja dvom pri veljavnosti
temeljih načel ZUP, ki so razlagalna pravila in določajo procesno varstvo ter postopkovni
red. Izpostavljeno je načelo zakonitosti, ki se izraža v že vnaprej predpisanem postopku,
obliki in tudi sestavinah akta. Poudari se tudi načelo zaslišanja stranke − študenta (9. člen
ZUP), ko je potrebno dati možnost študentu, da poda izjavo pred zaključkom postopka. V
tem primeru pa statut UM določa (236. člen), da v kolikor je bil študent pravilno povabljen
na obravnavo in se ni pojavil, se lahko kljub temu izda odločba. Prav tako Kovačeva
opozarja, da Pravilnik UL določa, da se glede na težavnost kršitve študentu lahko med
disciplinskim postopkom izda odločba ali sklep . 258. člen ZUP pa določa, da pritožbe
zoper sklepe niso dovoljene, razen če tako dopušča zakon. Pritožbe in ugovori bodo pri
disciplinskih postopkih vedno dovoljeni, saj se z aktom presoja vsebina in ne naziv (Kovač
in Ferderber, 2006, str. 933).
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Tudi Gašperinova je leto dni po uveljavitvi ZUP dejala, da organi, ki vodijo postopke,
nikakor ne morejo zgrešiti, če ob področnih pravilnikih smiselno uporabljajo tudi določbe
ZUP (Bauman - Gašperin, 2001, str. 18).

2.5 TEMELJNA NAČELA ZUP – SPLOŠNO IN V VISOKEM ŠOLSTVU
Organ mora vsak upravni postopek voditi skladno z devetimi temeljnimi načeli po 6.−14.
členih ZUP. Ta načela po ZUP predstavljajo minimalne procesne standarde, ki morajo biti
zagotovljeni stranki v vsakem postopku. Načela so že po vrstnem redu opredeljena in
urejena, da kažejo minimum pravic strank ter dolžno ravnanje organa pri vodenju
postopka in odločanja. Tako so temeljna načela obvezna skupna načela za vse upravne
postopke. Posamezna načela se lahko posebej uredijo ali pa se predpišejo še dodatna
načela. To lahko naredi zakon, ki ureja poseben upravni postopek, nadrejen ZUP. Ta
načela so edino področje v ZUP, ki ni predmet subsidiarnosti. Področni zakoni jih ne bi
smeli niti omejevati niti izključevati. Veljajo kot celota in se morajo med sabo povezovati
in dopolnjevati. Za nekatere upravne zadeve je določeno, da so nekatera načela med sabo
lahko kontradiktorna, a se jih mora tolmačiti v kontekstu upravnega prava. Denimo načelo
materialne resnice ima prednost pred načelom zaslišanja stranke (pri odločitvah štejejo
namreč resnična dejstva v zadevi, čeprav se je stranka le morda le delno branila v
postopku). ZUP pa tudi izrecno določa, da je načelo ekonomičnosti podrejeno ostalim
načelom (Jerovšek in Kovač, 2008, str. 17−26).
Načelo zakonitosti pomeni vezanost organov, da se v upravnih zadevah odločajo na
podlagi že veljavnih predpisov. To načelo se omenja tudi v drugem členu Ustave RS, kjer
se določa, da je Slovenija pravna država. Upravni postopek mora hkrati biti formalno in
materialno zakonit. Da je postopek formalno zakonit, pomeni, da organ pravilno vodi
postopek in da niso bile storjene bistvene napake. Pri materialni zakonitosti pa se organ
zavezuje, da pri odločitvah ter izdanih odločbah strankam uporablja materialne predpise,
ki določajo pravice, obveznosti ter pravne koristi strank (Jerovšek in Kovač, 2010, str.
26−28).
Načelo je povezano tudi s pojmom države. Ureja namreč, da se postopa in odloča glede
na predpise in državo. Načelo zakonitosti je tudi temeljno načelo naše ustavnopravne
ureditve. Prva alineja 153. člena ustave določa, da morajo biti zakoni, podzakonski
predpisi in vsi drugi splošni akti skladni z ustavo. To načelo ima prav poseben pomen pri
odločanju v upravnih zadevah, saj preprečuje samovoljo in arbitrarnost upravnih organov
in uradnih oseb (Grafenauer in Breznik, 2009, str. 171−174). 6. člen ZUP določa, da
organ odloča o upravnih zadevah po zakonih in podzakonskih predpisih in splošnih aktih,
ki so izdani za izvrševanje javnih pooblastil. Odločbe morajo biti izdane skladno z
namenom, za katerega je pooblastilo dano. Tudi če se odloča po prostem poudarku, mora
organ postopati po ZUP (6. člen ZUP). Upravni organi, ki vodijo upravne postopke na
fakultetah, morajo odločati skladno z načelom zakonitosti, saj samo tako zagotavljajo
pravično vodenje upravnega postopka. Vsaka odločba ali sklep, izdan študentu mora
temeljiti na vsebinskem predpisu (Razgovor na fakulteti x, UM).
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Varstvo pravic strank in varstvo javnih koristi se opredeljujeta kot enakost pred zakonom
in enakost pravic vseh strank. 14. člen ustave določa, da morajo biti vsakomur
zagotovljene enake pravice in svoboščine, ne glede na raso, jezik, spol, vero oz. druge
osebne okoliščine. Pri tem načelu ima upravni organ dvojno vlogo, saj mora hkrati
varovati zakonite pravice strank − študentov in javne koristi. Omogočati mora, da
študentje čim lažje uveljavljajo svoje pravice, opozarjati jih mora na dejanske pravice in
hkrati ravnati po predpisih. V kolikor študent ni seznanjen s svojimi pravicami in gre za
nevednost, je potrebno skrbeti, da se študentu ne dela škoda. Potrebno je izbirati tiste
ukrepe , ki so ugodnejši za študenta kot stranko (Grafenauer in Breznik, 2009, str.
177−182). Prav tako pa to načelo tudi obvezuje uradno osebo, da stranko v postopku
opozori, če lahko uveljavlja še kakšno pravico (Jerovšek in Kovač, 2010, str. 38).
Načelo materialne resnice se uporablja, ko je v upravnem postopku potrebno ugotoviti
dejansko in resnično stanje ter vsa dejstva, ki so pomembna za zakonito odločbo. Stranki
je potrebno dati možnost, da se izjavi o vseh dejstvih in okoliščinah, ki vplivajo na
odločitev in izrek odločbe. Do materialne resnice pridemo z dokazili, kot so razne listine,
priče, izvedenci, vendar le po uradni dolžnosti (Grafenauer in Breznik, 2009, str.
183−188). To načelo obvezuje tudi organ, da ob ugotavljanju dejstev išče resnično
stanje, na podlagi katerega nato uporablja materialni predpis. Materialna resnica se lahko
opiše tudi kot skladnost materialnega sveta z našimi predstavami. Formalna resnica pa ni
nujno sploh resnica, saj se določeno stanje lahko vzame za dokazano ne glede na
subjektivno prepričanje (Jerovšek in Kovač, 2010, str. 44). Dokazila študentov k prošnjam
so v večji meri listine. Pomembno je priti do skladnosti ugotovljenih in stvarnih dejstev. V
praksi je včasih težko ugotavljati skladnost ugotovljenih in stvarnih dejstev. Primer za to
je, ko študent odda prošnjo za pogojno napredovanje v višji letnik, zraven pa priloži
zdravniško opravičilo, da je imel v študijskem letu zdravniške težave. Organ v
študentskem referatu lahko pregleda personalno mapo študenta in ugotovi, da je bil
prisoten na predavanjih ali vajah oz. prijavljen v obdobju na izpite; prilaga pa zdravniško
opravičilo, v katerem je navedeno, da zaradi zdravstvenih razlogov ni mogel opravljati
študijskih obveznosti (Razgovor na fakulteti x, UM).
Načelo zaslišanja stranke se uporablja pred izdajo vsake odločbe, določa pa, da je stranki
potrebno dati možnost, da se izjavi o svojih dejstvih. Stranka ima pravico, da sodeluje pri
postopku. Stranka ima vlogo aktivnega subjekta, saj ji mora biti omogočena aktivna
udeležba v postopku. Pravico se ima udeleževati postopka, varovati svoje pravice ter
pojasnjevati svoja stališča. Prav tako mora sodelovati pri izvedbi. To načelo se najbolj
pogosto uporablja na fakultetah, ko se zoper študenta uvede disciplinski postopek
(Grafenauer in Breznik, 2009, str. 188−191). Zaslišanje stranke oz. pravica do zaslišanje
je določena tudi v 22. členu ustave. S tem načelom si stranka pridobi še tri pravice: da se
lahko udeleži postopka; da se lahko izjavi o dejstvih ter da izpodbija ugotovitve. Zaslišanje
stranke pa ni potrebno pri skrajšanih ugotovitvenih postopkih, ker takrat organ že pozna
vsa dejstva ali pa si jih pridobi iz uradnih evidenc, saj gre za takojšnje odločanje (Jerovšek
in Kovač, 2010, str. 47−50). V kolikor posamezna dejanja v postopku niso določena z
zakonom, se lahko opravijo tudi v obliki ustne obravnave ustno ali pisno na zapisnik, na
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samih obravnavah pa ustno. Študent torej dobi aktivno vlogo, saj nastopa pred komisijo
oz. disciplinskim sodiščem (4. odstavek 9. člena ZUP).
Prosta presoja dokazov se uporablja, ko se ugotavlja, katera dejstva so resnična in se jih
lahko šteje za dokazana in o tem odloča uradna oseba. Potrebno je priti do »lastnega«
notranjega prepričanja o resničnosti nekega dejstva. Tista uradna oseba, ki vodi upravni
postopek, mora sama odločati o tem, katera dejstva šteti za dokazana in katera ne.
Dokazila pri prošnjah študentov so že opredeljena. Študentska komisija nima več veliko
proste presoje pri dokazih, saj so ti že točno navedeni (Grafenauer in Breznik, 2009, str.
194−197). Pri tem načelu presojanje dokazov ne sme biti nikoli samovoljno – arbitrarno,
saj se ne sme sklicevati na dokaze, ki nimajo vsebinskih okoliščin (Jerovšek in Kovač,
2010, str. 52). Primer tega je, ko študent prilaga druga dejstva in določila, kot jih navaja
pravilnik. Prosi za pogojni vpis z manjkajočimi obveznostmi. V tem primeru Komisija za
študijske zadeve odloča po prosti presoji, če meni, da bo vse manjkajoče obveznosti
nadoknadil (Razgovor na fakulteti x, UM).
Dolžnost govoriti resnico in poštena uporaba pravic sta usmerjeni k stranki. Stranka mora
govoriti resnico in pošteno uporabljati svoje pravice, ki so ji priznane. Dejanska stanja
morajo biti navedena natančno in resnično. Vsak študent mora govoriti resnico in pošteno
uporabljati pravice, ki so mu dodeljene z zakonom, statutom univerze in internimi
pravilniki. Hkrati mora organ onemogočiti vsako zlorabo pravic, ki jih ima študent v
postopku in po materialnih predpisih (Grafenauer in Breznik, 2009, str. 198−200). Prav
tako je zelo pomembno, da stranka ne zamolči pomembnih stvari in dejstev. O tem jo je
potrebno obvestiti že prej. Dejstva, o katerih dvomi še sama stranka, se ne smejo navajati
(Jerovšek in Kovač, 2010, str. 54−55).
Samostojnost pri odločanju ima vsak organ, ki vodi postopek. Odločati mora samostojno,
vendar v okviru in na podlagi zakonov, podzakonskih predpisov in splošnih aktov, izdanih
za izvrševanje javnih pooblastil (12. člen ZUP). Prav tako sama ustava določa, da je delo
upravnih organov samostojno. Pomembna je temeljita uporaba načel ZUP (Grafenauer in
Breznik, 2009, str. 201−203). 120. člen ustave določa, da upravni organi lahko
samostojno odločajo. Organ na prvi stopnji je glede samostojnega odločanja lahko
omejen samo z zakonom (Jerovšek in Kovač, 2010, str. 57). Prošnje študentov se
obravnavajo na študijskih komisijah, v katerih člani prošnje in dokazila pregledajo. Na
podlagi dokazil se odločajo o izreku odločb (Razgovor na Fakulteti x, UM).
Pravica pritožbe je ustavna pravica vsakega državljana. ZUP določa, da se lahko vsakdo
pritoži na vsako odločbo, ki je izdana na prvi stopnji. V kolikor odloča na prvi stopnji
vlada, pritožba ni dovoljena. Če pa se odloča na drugi stopnji, pritožbe niso dovoljene.
Stranka se lahko pritoži tudi, če odločba ni izdana v predpisanem roku. V teoriji se v tem
primeru uporablja tudi beseda molk organa (Grafenauer in Breznik, 2009, str. 205-212).
Molk organa nastane, če organ ne izda odločbe v enem mesecu, v kolikor se vodi
skrajšani ugotovitveni postopek, in v dveh mesecih za poseben ugotovitveni postopek oz.
v roku, ki ga določa sam predpis (Jerovšek in Kovač, 2010, str. 62). Pomembna je torej
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pravočasnost vložene pritožbe. Na podlagi pravočasne pritožbe se odložijo
pravnomočnost, izvršljivost in dokončnost določbe (Grafenauer in Breznik, 2009, str.
205−212). Študent, ki dobi odločbo, izdano na fakulteti, se lahko pritoži na Senat članice
ali na Univerzitetno komisijo za pritožbe študentov v roku osem dni. Organ, kateremu se
torej študent lahko pritoži, je naveden v Pouku o pravnih sredstvih. Te odločbe so
dokončne (119. člen Statuta UM-UPB10).
Ekonomičnost postopka se dokaže, če je uradna oseba strokovno izobražena in
organizirana. Pomembna sta čas in strošek postopka. Pri načelu ekonomičnosti so zajeta
še tri podnačela, in sicer: načelo hitrosti, načelo varčnosti in načelo učinkovitosti. Ta
načela pa ne smejo škoditi načelom zakonitosti, materialne resnice in zaslišanja strank. Če
organ že na začetku ugotovi, da pogoji niso izpolnjeni, ne sme ugotavljati obstoja
nadaljnjih pogojev (Jerovšek in Kovač, 2010, str. 63). Pripomoček k čim hitrejšemu
postopku so tudi informacijsko-komunikacijska sredstva. Uradna oseba mora že na
začetku izločiti vsa nepotrebna dejanja, ki bi zavlačevala sam postopek (Grafenauer in
Breznik, 2009, str. 162−213).
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3

ORGANI IN STRANKE V POSTOPKU – ŠTUDENTI

Nujni osebi upravnega postopka sta organ in stranka, o katere pravici ali obveznosti se
odloča oz. zoper katero teče upravni postopek. Če stranke, ki nastopa kot subjekt v
postopku ni, upravni postopek ne more teči. 24. člen ZUP določa, da so stranke lahko vse
fizične ali pravne osebe, ki so lahko nosilci pravic in obveznosti. Fizične osebe si pridobijo
status z rojstvom in ga izgubijo s smrtjo. Pravne osebe v upravnih postopkih so zlasti
gospodarske družbe, društva, osebe javnega prava ipd. (Jerovšek in Kovač, 2010, str.
86−87). Organ je v ZUP mišljen kot organ državne uprave ali drug državni organ znotraj
samoupravnih lokalnih skupnosti. Prav tako pa se kot organ lahko smatrajo tudi nosilci
javnih pooblastil, če imajo z zakonom dodeljeno pristojnost odločanjav konkretnih
upravnih zadevah. Pojem organ je zelo obsežen do meje, kjer ga omejuje ZUP. Naš pravni
sistem torej določa organe državne uprave, ki delujejo znotraj ministrstev, upravnih enot
in organov v njihovih sestavah (Androjna in Kerševan, 2006, str. 41−43). Veljavni
predpisi morajo opredeliti pristojnost določenega subjekta, da lahko odloča o upravni
zadevi med organi in posamezniki. Samostojen upravni organ je tudi Komisija za
študentske zadeve, ki odloča o pravicah in obveznostih študentov na fakultetah. Uradna
oseba je vedno človek, ki na podlagi krajevne in stvarne pristojnosti odloča oz. izvaja
postopek odločitev v upravnih zadevah (Jerovšek in Kovač, 2010, str. 22).

3.1 PRISTOJNOSTI
Stvarna pristojnost se organom določa s področnimi zakoni. Ti določajo, kdaj o zadevah
odločajo prvostopenjski organi, ki so državno pristojni. To so upravne enote (izdajanje
odločb o vozniških dovoljenjih, gradbenih dovoljenjih, ustanavljanju društev, ...) ter organi
v sestavi ministrstev, če jim zakon določa pristojnost kot prvostopenjskemu organu (npr.
o zadevah v sestavi ministrstva za okolje in prostor o izdaji gradbenega dovoljenja za
gradnjo objekta, ki bo državnega pomena). Na drugi stopnji pa se odloča, ko se stranke
pritožujejo na izdane odločbe, ki so jih izdali prvostopenjski organi. Glede slednjih imajo
stvarno pristojnost ustrezna ministrstva (Jerovšek in Kovač, 2010, str. 70−71). Stvarne
pristojnosti v VŠ niso opredeljene posebej v ZVis, ampak jih imajo fakultete določene v
statutih. Pristojnosti fakultete urejajo s svojimi internimi pravilniki. Kateri organ ima
kakšno pristojnost, je odvisno od tega, kakšna pravica ali obveznost se dodeljuje študentu
(Razgovor na Fakulteti x, UM). Spodnja tabela prikazuje, kateri organi odločajo o izbranih
prošnjah študentov na prvi ter kateri na drugi stopnji.
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Tabela 1: Pristojnosti za odločanje o pravicah in obveznostih študentov na UM in UL

Vrsta obveznosti ali
pravice
Uveljavljanje pravic
študenta na prvi stopnji
študija UL
Uveljavljanje pravic
študenta na drugi stopnji
študija UL
Disciplinska odgovornost UL
Prošnja za pogojni vpis v
višji letnik UM
Prehod iz enega študijskega
programa v drugega UM

Prvostopenjski organ

Drugostopenjski organ

Komisija za dodiplomski ali
podiplomski študij

Senat fakultete

Komisija za podiplomski ali
podiplomski študij

Senat fakultete

Disciplinska komisija
fakultete
Komisija za študijske zadeve
članice
Komisija za študijske zadeve
članice

Disciplinska komisija
univerze
Univerzitetna komisija
Univerzitetna komisija

Vir: Pravilnik o pravicah in obveznostih študentov FU (2010) in Statut UM - UPB10 (2000)

Kot je razvidno iz tabele 1, pravice na prvi stopnji študija študentom dodeljuje Komisija za
dodiplomski študij ter študentom na drugi stopnji študija Komisija za podiplomski študij.
Drugostopenjski organ, ki se odziva na pritožbe izdanih aktov prvostopenjskih organov, je
Senat fakultete. Kadar pa se odloča o ukrepih kršenja disciplinske odgovornosti študentov
na prvi stopnji, o tem odloča Disciplinska komisija fakultete kot prvostopenjski organ, kot
drugostopenjski organ pa se študent lahko pritoži na Disciplinsko komisijo univerze.

3.2 PRAVICE ŠTUDENTOV
»Študent je oseba, ki se vpiše na visokošolski zavod na podlagi razpisa za vpis in se
izobražuje po dodiplomskem ali podiplomskem študijskem programu. Status študenta se
izkazuje s študentsko izkaznico« (65. člen ZVis-UPB7). Študentom ZVis dodeljuje pravice
in dolžnosti. Te pravice morajo biti omogočene vsem študentom, ki se izobražujejo v
Sloveniji. Da se določene pravice lahko uveljavljajo, so potrebne prošnje študentov. ZVis
kot temeljni zakon v VS opredeljuje študentove pravice do vpisa in izobraževanja pod
enakimi pogoji, določenimi z zakonom in študijskim programom. Tako ima vsak študent
pod temi pogoji določene pravice, ki jih določa 66. člen ZVis:



vsak študent se ima pravico izobraževati in enkrat v času študija spremeniti smer
zaradi neizpolnjenih obveznosti, ima pravico do spremembe študijskega programa ali
pravico do ponavljanja letnika,



v kolikor študent redno napreduje in se izobražuje, dokonča študij pod pogoji, ki so bili
veljavni ob študentovem vpisu,




študent ima pravico do vzporednega izobraževanja na več študijskih programih,
s študijem se lahko napreduje ali celo dokonča študij v krajšem času, kot predvideva
študijski načrt študijskega programa (66. člen ZVis-UPB7).

Statut UL ima v svojem 241. členu navedeno, da so študentove pravice zapisane v ZVis in
v univerzitetnem statutu. Tako v 238. členu statut navaja, da imajo študenti pravico do
podaljšanja statusa študenta, ko imajo dodeljen status športnika, umetnika ter status s
13

posebnimi potrebami. Študenti imajo pravico do ugovora ali pritožbe, če menijo, da so jim
bile kršene pravice (242. člen Statuta UL). Dodeljuje se jim tudi pravica do sodelovanja pri
delu organov fakultet ter univerze (243. člen Statuta UL). Pravice študentom so tako
podrobneje opredeljene v statutih univerz, členi v ZVis pa opredeljujejo le temeljne nujne
pravice. 215. člen Statuta UM-UPB10 pa v svoji točki navaja tudi, da imajo vsi študenti
pravico biti obveščeni o vseh vprašanjih, ki se vežejo na študijski proces. Statuti VZ pa
lahko še podrobneje in z dodatnimi pravicami ter obveznostmi urejajo visokošolske
postopke in pravila, kot so na primer postopki glede:












študijskega koledarja,
postopkov vpisa,
režima pri izvajanju izpitov,
hitrejšega napredovanja,
dokončanju izobraževanja,
meril za prehode med študijskimi programi,
pogojev za ponavljanje letnika in pogojnega napredovanja,
nadaljevanja študija po prekinitvi,
vzporednega, interdisciplinarnega in individualnega študija,
priznavanja izpitov in drugih študijskih obveznosti, ki so opravljene na drugih
visokošolskih zavodih (66. člen ZVis-UPB7).

Dodatne pravice lahko fakultete opredelijo v svojih internih pravilnikih. Skladno s
Pravilnikom o pravicah in obveznostih študentov na Fakulteti za upravo (v nadaljevanju
FU) imajo študenti še pravico, da se predčasno prijavijo na izpite; opravljajo izpite izven
izpitnih rokov; pravico do priznanja izpitov; pravico do razveljavitve ocen; pravico do
kandidiranja za mednarodne študijske izmenjave (2. člen Pravilnika o pravicah in
obveznostih študentov FU). 69. člen ZVis (druge pravice in ugodnosti študentov) navaja,
da imajo študenti ne glede na to, ali študirajo kot redni ali izredni študenti, tudi pravico do
zdravstvenega varstva in drugih ugodnosti ter pravice do prehranjevanja, štipendiranja in
prevoza skladno s posebnimi predpisi, pod pogojem, da niso v delovnem razmerju ali
prijavljeni kot iskalci zaposlitve na zavodu za zaposlovanje. Če je študent državljan RS in
se izobražuje zunaj svojega kraja prebivališča, ima pravico do subvencije s prevoznimi
sredstvi javnega prevoza (69. člen ZVis-UPB7). Prav tako je v 67. člen ZVis študentom
določena pravica do izvolitve svojih predstavnikov, ki lahko sodelujejo pri delu in
upravljanju VZ, vendar morajo biti skladni z ZVis in statutom univerze. Ti predstavniki so
tako člani Študentskega sveta, ki so vabljeni sodelovati na sejah organov VZ (67. člen
ZVis-UPB7).

3.3 STATUS ŠTUDENTA IN POSEBNI STATUSI KOT PRIMER PRAVICE
Oseba, ki si želi pridobiti status študenta, mora izpolnjevati določene pogoje. Statusi
študentov so podrobneje opredeljeni v statutih univerz. Študent je oseba, ki je vpisana na
univerzo. »Status študenta pridobi, kdor se na podlagi javnega razpisa vpiše na univerzo
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in se skladno z določili zakona in tega statuta izobražuje po določenem dodiplomskem ali
podiplomskem študijskem programu.
Študenti, ki zaradi posebnih okoliščin potrebujejo prilagojene pogoje za izobraževanje,
lahko na Univerzi v Mariboru pridobijo poseben status, in sicer v eni izmed naslednjih
kategorij študentov s posebnim statusom:








študenti vrhunski športniki,
študenti priznani umetniki,
dolgotrajno bolni študenti,
študenti invalidi,
študenti funkcionarji: prorektorji, prodekani in sekretar ŠSUM,

drugi študenti, ki zaradi posebnih okoliščin potrebujejo prilagojene pogoje za
izobraževanje.
Študenti invalidi so osebe, ki se zaradi dolgotrajnih fizičnih, mentalnih, intelektualnih ali
senzornih okvar, v nasprotju z ostalimi študenti, srečujejo z ovirami, ki preprečujejo ali
ovirajo njihovo polno in učinkovito vključevanje in sodelovanje v izobraževalnih procesih.
Pridobitev statusa študenta invalida se podrobneje ureja s splošnim aktom univerze, ki ga
sprejme senat univerze po predhodnem soglasju študentskega sveta univerze. Svoj
študentski status izkazuje študent s študentsko izkaznico« (211. člen Statuta UM-UPB 10).
V Statutu Univerze v Ljubljani so podrobno opredeljeni pogoji, ki jih mora priložiti
posamezni študent na podlagi oddane prošnje. Študentom, ki imajo status študenta
−športnika, status študenta − priznanega umetnika ali status študenta s posebnimi
potrebami, oziroma zaradi svojega izven študijskega delovanja, bolezni ali okvare ne
morejo v roku opravljati študijskih obveznosti, se lahko izjemoma podaljša status
študenta. Status študenta športnika dobi študent, ki ob vpisu v prvi ali višji letnik predloži
potrdilo o kategorizaciji pri Olimpijskem komiteju Slovenije. Status študenta − priznanega
umetnika − dobi študent, ki mu senat članice na njegov predlog in na temelju predloženih
kritik, objavljenih v strokovnem in dnevnem tisku, s sklepom podeli ta status. Status
študenta s posebnimi potrebami dobi študent, ki ob vpisu predloži ustrezno mnenje
pristojne komisije za usmerjanje otrok, mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb s
posebnimi potrebami ali mnenje invalidske komisije. Članica s pravili opredeli način
opravljanja študijskih obveznosti in pogoje za prehod v višji letnik (238. člen Statuta UL).
Analiza iz leta 2005 je pokazala, da je možnost vpisa v višji letnik z manjkajočimi
obveznostmi imelo na voljo 40 % študentov športnikov, dejanske pravice pa je koristilo le
7 % študentov športnikov (Jurak et al., 2005, str. 61).

3.4 DISCIPLINSKA ODGOVORNOST ŠTUDENTOV KOT PRIMER
OBVEZNOSTI
ZVis kot temeljni zakon VŠ daje šolstvu le minimalen delež podlage za ureditev
disciplinskega postopka, in sicer v določbah 66. člena o pravicah in dolžnostih študentov.
Določa, da se vsi postopki in pravila podrobneje uredijo s statutom visokošolskega
zavoda, tudi o postopkih za vpis, za izvajanje izpitnega režima, za napredovanje v višji
letnik, za dokončanje študija, prehode med programi, ponavljanje letnika, nadaljevanje
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študija, priznavanje izpitov ipd. Ta zakon določa tudi, da so v statutu določeni tudi
postopki za uveljavljanje varstva pravic študentov, pristojnosti organov, pristojnih za
vodenje postopkov in odločanje, ter tudi postopki za disciplinsko odgovornost in pravice
ter dolžnosti študentov v disciplinskem postopku. Utemeljuje se, da v disciplinskem
postopku smiselno pride v poštev raba ZUP, sama ureditev zakona kot takega pa
poudarja, da se (upravni) postopki lahko urejajo z zakonom. Potrebno pa je paziti na
ustavna načela zakonitosti posameznih institutov, a le v tehničnem in organizacijskem
smislu vprašanj, nikakor pa glede načinov ravnanja in postopanja organa ter stranke, uniči
izvedbeni akt, ko je za to v samem zakonu dana izrecna podlaga. Pojavlja oz. odpira se
tudi vprašanje, ali univerze smejo z lastnimi akti določati postopek, prek katerega se
odloča o pravicah in obveznostih posameznika, ne da bi za to imele izrecno zakonsko
klavzulo. Študent, ki krši pravila, predpisana v pravilnikih, statutih in splošnih aktih na
določeni univerzi, je disciplinsko odgovoren. Disciplinsko kršitev obravnava članica, pri
kateri ima študent dodeljen status. Vsako kršitev mora pristojni organ članice obravnavati
skladno z načeli ZUP, v kolikor je nujno in primerno. UL je na podlagi ZVis in svojega
statuta leta 1999 sprejela Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov UL, v katerem so
opredeljene sankcije zoper študente in delno tudi disciplinski postopek. Pravilnik UL določa
disciplinske komisije, disciplinsko odgovornost (lažje in hujše kršitve), disciplinske ukrepe
(opomin, ukor, začasno izključitev z UL), disciplinski postopek (od pobude in zahteve za
uvedbo postopka prek pripravljalnega postopka, zapisnika o zaslišanju in disciplinski
obravnavi in same obravnave do ustanovitve postopka oz. ugovora zoper sklep o ukrepu,
obnove postopka in zastaranja) (Kovač, 2006, str. 924−926).
6. člen Pravilnika o disciplinski odgovornosti študentov na UL določa, da je študent
disciplinsko odgovoren: ko po svoji krivdi ne izpolnjuje svojih dolžnosti in obveznosti,
določenih v predpisih in aktih članice ali univerze; ko ne upošteva sklepov, sprejetih na
članici ali univerzi, oziroma tistega, kar je odločila pooblaščena oseba; ali ko krši študijsko
obveznost. Za razliko od UL ima UM disciplinsko odgovornost študentov dokaj podrobno
urejeno neposredno v členih 222.-244. Statuta UM. Članice UM, npr. Pravna fakulteta,
izvajajo disciplinske postopke na podlagi univerzitetnega statuta brez lastnih aktov. Statut
prav tako opredeljuje lažje in hujše kršitve dolžnosti in neizpolnjevanje obveznosti
študentov, skoraj enako kot Statut UL (npr. dejanja z znaki kaznivega dejanja, hujše
kršitve javnega reda in miru, goljufanje pri preverjanju znanja, poškodovanje premoženja
univerze ipd.). Kovačeva ugotavlja, da se na UM poskus goljufanja pri preverjanju znanja
ali izdelavi del šteje za lažjo kršitev, samo goljufanje, ki je dokazano, pa za hujšo kršitev
(prim. 223. in 224. člen). Poleg sankcij po Statutu UL so na UM možni dokončna
izključitev z univerze in drugi ukrepi po splošnem aktu UM (to je odprta klavzula, ki je
sporna z vidika zakonitosti in pravne varnosti). Tako so tudi v statutu določeni: vročitev
oz. objava ukrepa; zastaranje; disciplinski organi (ki so poimenovani kot »disciplinska
sodišča«); dekanova zahteva po uvedbi postopka; pripravljalni postopek; ustanovitev
postopka ali razpis glavne obravnave in izrek ukrepa ter ugovor. Ureditev na UM je zelo
podobna Pravilniku Univerze v Ljubljani z odstopanji, ki se nanašajo na sodne postopke s
poudarkom na kontradiktornosti (npr. študentov zaključni zagovor v lastno obrambo)
(Kovač, 2006, str. 927).
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3.5 PRAVICE IN OBVEZNOSTI DIPLOMSKIH DEL
Diplomsko delo je obveznost študenta, da ob koncu visokošolskega ali univerzitetnega
programa pod vodstvom mentorja odda samostojno strokovno delo, kjer teoretično in
praktično obdela strokovno temo (Zelenika, 2010, str. 265). Statut UL določa, da se ob
zaključku študija izdela diplomsko delo, ki je lahko v pisni obliki ali v obliki predstavitve,
nastopa ali drugega izdelka (159. člen Statuta UL). Redno opravljanje izpitov in izdelava
diplomskega dela pa se navajata vsekakor tudi kot pravici oz. obveznosti študenta v 215.
členu Statuta UM-UPB10. Postopke za diplomska dela pa imajo fakultete opredeljene v
svojih internih pravilnikih. Podroben opredeljen postopek ima FU UL v svojem Pravilniku o
diplomskem in magistrskem delu. Ta določa, da predstavlja diplomsko delo študenta
samostojnost in strokovnost glede na pridobljeno znanje in sposobnosti (1. odstavek 2.
člena Pravilnika o diplomskem in magistrskem delu FU). Izbrani naslov potrdi pristojna
komisija, o tem pa je študent obveščen prek elektronskega indeksa (1. odstavek 6. člena
Pravilnika o diplomskem in magistrskem delu FU). FU ima že vnaprej pripravljen obrazec,
ki ga študent izpolni skupaj s soglasjem mentorja ter ga odda strokovni službi. V kolikor
študenti v določenih rokih ne oddajo diplomskega dela v zagovor, morajo zaprositi za
podaljšanje teme veljavnosti dela. To pomeni, da izpolnijo obrazec ter ga oddajo v referat
za študentske zadeve, nato pa o odločitvi odloča KŠZ. Za odobritev prošnje morajo
študenti priložiti tudi ustrezna dokazila, iz katerih je razviden razlog podaljšanja teme
diplomskega dela. Vsaka fakulteta ima v svojem internem pravilniku določeno, kdaj lahko
študent odda prošnjo za prijavo diplomskega dela. Največkrat so pogoj dosežene ECTS
točke posameznega študenta. Diplomsko dela torej lahko definiramo kot hkrati nujno
obveznost ter pravico vsakega študenta, da konča študijski program. Glede na bolonjski
sistem, po katerem določene fakultete od študentov na prvi stopnji ne zahtevajo več
pisanje klasičnega diplomskega dela, pa bodo študentski referati posledično imeli tudi
manj prošenj ter postopkov glede diplomskih del (Razgovor na Fakulteti x, UM).
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4

ZAHTEVE ŠTUDENTOV IN OPIS POSTOPKOV

Vloga je sporočilo organu. Vrste vlog se navezujejo na vsebino ali zahtevo stranke. Vloge
tako vedno presodimo po vsebini in ne po nazivu. Kako bo študent oddal vlogo, se odloča
sam, saj jo lahko odda po pošti, izroči organu osebno ali pa pošlje e-vlogo, ki je podana z
varnim elektronskim podpisom.
»Poznamo več vrst vlog glede na vsebino oziroma cilj, ki ga vloga zasleduje (zahtevki,
pritožbe, prošnje, predlogi, ugovori, pobude ipd. – pri tem ni bistveno poimenovanje,
ampak resnična vsebina vloge). Vloga se tako vedno presoja po vsebini in ne nazivu – ta
kot napačen nima pravnih posledic«. Način vložitve določa ZUP (razen če področni zakon
določa drugače) (Jerovšek in Kovač, 2010, str. 104). Prošnja se lahko vloži v pisni obliki.
Pisna prošnja je prošnja, ki je napisana ali natisnjena in lastnoročno podpisana (prošnja v
fizični obliki), ali prošnja, ki je v elektronski obliki in je podpisana z varnim elektronskim
podpisom s kvalificiranim potrdilom, kar podrobneje določa tudi ZEPEP. Pisna prošnja se
praviloma izroči neposredno organu, pošlje po pošti, po elektronski poti ali prek osebe, ki
opravlja posredovanje prošenj kot svojo dejavnost (poslovni ponudnik). Prošnja v
elektronski obliki se vloži tako, da se pošlje po elektronski poti prek informacijskega
sistema organa ali enotnega informacijskega sistema za sprejem prošenj, vročanje in
obveščanje. Informacijski sistem vložniku samodejno potrdi prejem prošenj (63. člen
ZUP). Prošnje so zahteve, prijave, prošnje, ugovori in pritožbe, s katerimi se posamezniki
obračajo na organe (1. odstavek 63. člena ZUP). Prošnje se po vsebinah razlikujejo in se
vložijo vedno na zahtevo strank – študentov. Za prošnje se štejejo tudi tiste, ki jih imajo
fakultete že pripravljene (Androjna in Kerševan, 2006, str. 198−201). Večino prošenj
študenti oddajo po pošti ali vložijo neposredno v študentskih referatih. Vloga je posebej
pomembna, ko gre za vlogo v obliki zahtevka, saj takrat ta zahtevek sproži postopek na
zahtevo stranke ter se od popolnosti zahtevka šteje rok odločitve o zadevi (Jerovšek in
Kovač, 2010, str. 104). Pod druge vloge pa se štejejo tudi prošnje glede podaljšanja
rokov, oprostitve stroškov ipd. (Androjna v: Jerovšek in Kovač, 2010, str. 104). Študenti
vložijo v referat oz. pristojnemu organu različne prošnje: prošnje za dodelitev statusa
študenta športnika; prošnje za študente invalide; prošnje za študente, ki zaradi posebnih
okoliščin potrebujejo posebne pogoje; prošnje za pogojni vpis v višji letnik; prošnje za
priznavanje izpitov; prošnje za spremembe študijskih programov; prošnje za podaljšanje
absolventskega staža; prošnje za možnost opravljanja obveznosti iz višjega letnika;
oprostitev šolnin; podaljšanje teme diplomske naloge ipd. Članice UL imajo postopke
opredeljene posamično vsaka zase, na UM pa so ti postopki opredeljeni v Pravilniku o
študentih s posebnim statusom na UM (A5/2010-41 AG). Primer je članica UL FU, ki ima
podrobno opredeljene postopke za uveljavljanje pravic in obveznosti v internem Pravilniku
o pravicah in obveznostih študentov. Ta določa, da študent prošnjo odda pristojnemu
organu na fakulteti. Pripravljene imajo že predpisane obrazce kot priloge k pravilniku (34.
člen Pravilnika o pravicah in obveznostih študentov FU). O študentovih zahtevah na
dodiplomskem študiju odloča komisija za dodiplomski študij ter na podiplomskem študiju
komisija za podiplomski študij (35. člen Pravilnika o pravicah in obveznostih študentov
FU).
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UM ima postopek za oddajo prošenj posebej opredeljen. Termin »vloge« se nanaša na
prošnje študentov. Vloge za dodelitev posebnega statusa študenta so še posebej
opredeljene, in sicer: »Vlogo za pridobitev posebnega statusa lahko vloži študent
dodiplomskega ali podiplomskega študija. Študent v prošnji navede kategorijo študenta s
posebnim statusom, za katerega prosi. Študent vloži vlogo praviloma ob vpisu v prvi
letnik, višji letnik ali absolventsko leto, in sicer v referat, pristojen za študente. Vloga je
praviloma napisana na posebnem obrazcu, ki je priloga k temu pravilniku (Priloga 1). Če
je vloga študenta nepopolna ali nerazumljiva, ali če študent k vlogi ne priloži dokazil, v
prošnji pa navaja ustrezne razloge za pridobitev posebnega statusa, ga strokovna služba
članice v roku petih delovnih dni od prejema vloge pozove, da v roku od prejema poziva,
ki ga določi članica in ni krajši od treh dni, prošnjo dopolni tako, da odpravi
pomanjkljivosti, ali priloži ustrezna dokazila, ki so navedena v 6. členu pravilnika. Če
študent v tem roku pomanjkljivosti ne odpravi, ali ne priloži ustreznih dokazil, komisija
članice, pristojna za študijske zadeve, prošnjo s sklepom zavrže. Zoper ta sklep je
dovoljena pritožba na Univerzitetno komisijo za pritožbe študentov« (5. člen UM(A5/201041AG).
Odločanje o vlogi za pridobitev posebnega statusa: »O vlogi za pridobitev posebnega
statusa odloča komisija članice, pristojna za študijske zadeve, ki sprejme sklep, s katerim
se študentu zaprošeni posebni status lahko dodeli ali ne. V sklepu se navede tudi obdobje,
za katero se študentu dodeli status. Praviloma se študentu dodeli status za eno študijsko
leto z možnostjo podaljšana. Po zaključeni obravnavi vloge za pridobitev posebnega
statusa predsednik komisije izda odločbo z ustrezno obrazložitvijo. Odločba se študentu
vroči po pravilih splošnega upravnega postopka. Kopija odločbe se posreduje pristojnemu
referatu članice univerze, ki jo odloži v osebno mapo študenta, vrsta statusa študenta pa
se vpiše v elektronsko bazo podatkov AIPS. Zoper odločbo fakultete ima študent v roku 8
dni od vročitve odločbe pravico pritožbe na Univerzitetno komisijo za pritožbe študentov«
(7. člen UM A5/2010-41AG).
Pravilnik zajema nujne člene ZUP. Določa rok dopolnitve po ZUP. Po pravilniku se vloga
zavrže, če ni pravilno in pravočasno dopolnjena. Pravilnik opredeljuje tudi vročanje
odločbe ter tudi pravico do pritožbe. Ko torej že področni zakoni določajo, da je za
določeno stvar pristojen ZUP, se ta postopek vodi s podrejeno rabo (Kovač, 2011, str.
370). Področni zakon ZVis nikjer posebej ne določa, kdaj se uporablja ZUP, saj je iz 3.
člena že razvidno, da se slednji mora uporabljati, ko se odloča o pravicah študentov.
Subsidiarnost ZUP se v celoti ne pojavlja v nobenih postopkih v VŠ, vsekakor pa smiselno.

4.1 ZAČETEK UPRAVNEGA POSTOPKA NA ZAHTEVO STRANKE – OD
FORMALNE DO VSEBINSKE OBRAVNAVE PROŠENJ ŠTUDENTOV
Za upravni postopek na VZ je največkrat značilno, da je stranka v postopku posameznik;
natančneje študent, ki želi uveljavljati svoje pravice ali pa mu pristojni organ (dekan,
predsednik študijske komisije ipd.) naloži obveznost ali dodeli pravico. Zoper študenta
začne teči postopek o pravicah ali obveznostih, o katerih se odloča v upravnem postopku
(Grafenauer in Breznik, 2009, str. 264).
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Upravni postopek na prvi stopnji poteka v različnih fazah, in sicer:






začetek postopka (ob vložitvi prošnje),
ugotovitveni postopek (ugotavljanje dejstev),
dokazni postopek (preverjanje ustreznih dokazil),
izdaja odločbe (izdaja po končanem postopku).

Začetek upravnega postopka se po ZUP začne na zahtevo stranke ali po uradni dolžnosti.
Na zahtevo stranke se začne, ko to dopušča področni zakon in s tem daje stranki kakšno
pravico. Postopek se začne, ko stranka odda popolno prošnjo. Prošnje se lahko s sklepom
zavržejo, če vsebina ni ustrezna, če jo vloži oseba, ki nima te pravice ali če je bilo o
konkretni zadevi že odločeno z odločbo. Po uradni dolžnosti se postopek začne, ko uradni
osebi to narekuje zakon ali če se krši družbena ali javna korist (Kovač in Jerovšek, 2010,
str. 145−146). Na VZ se postopek začne, ko organ prejme prošnjo študenta. Na zahtevo
študenta je postopek uveden takrat, ko organ prejme popolno prošnjo (v kolikor prošnja
ni popolna, se študent pozove k dopolnitvi). Prošnja mora biti razumljiva, obsegati mora
navedbo organa, zahtevo na katero se zahtevek nanaša – vsebino, in podpis vlagatelja.
Študenti vložijo prošnje za: dodelitev posebnega statusa; pogojni vpis v višji letnik;
priznavanje izpitov; podaljševanje tem diplomskih del ipd. ). Če se postopek začne na
zahtevo VZ, je v večji meri ugotovljeno, da študenti ne izpolnjujejo svojih obveznosti,
kršijo pravice ipd. (Jerovšek in Kovač, 2010, str. 153−171).
Ugotovitveni postopek se začne ob zbiranju dokazov oz. zahtevanih prilog prošenj.
Temeljno načelo po ZUP je materialna resnica, ki je nujna ugotovitev vseh dejstev in
okoliščin posameznega študenta in vpliva na zadevo ter je nujna pred izdajo odločb.
Pregled prilog in ugotovitev dejstev v VZ, ki so pomembne in nujne, pregleda študijska
komisija. V vsakem posebnem primeru se ugotavljajo tista dejstva, ki so pomembna za
odločitev. 138. člen ZUP nalaga uradni osebi, da pred izdajo odločbe upošteva vse
študentove pravice in pravne koristi, ki jih lahko uveljavlja (Jerovšek in Kovač, 2010, str.
153−171).
Dokazni postopek, dokazovanje se izvaja skladno z načelom materialne resnice, kar
pomeni, da se ugotavlja dejansko stanje stranke. Dokazovanja ločimo v širšem in ožjem
smislu. V širšem smislu gre za presojo dokazov, ki se konča z dokaznim sklepom. V ožjem
smislu pa se presoja verodostojnost pridobljenih dokazov, na podlagi katerih bo temeljila
odločitev. Po ZUP se ločijo dokazila in dokazi. Pod dokazila, ki so v upravnem postopkih
najpogostejša, se štejejo listine, potrdila, upravne overitve, priče, izvedenci, ogled, izjava
stranke, … Javne listine dokazujejo tisto, kar je v njih navedeno. Resničnost listine je
predpostavljena, če je pristna. V kolikor so na listinah vidni popravki, lahko uradna oseba
začne sumiti obstoj dokazne vrednosti. Listine, ki se v postopku uporabljajo kot dokaz,
mora stranka obvezno priložiti. Če listino lahko pridobi upravni organ, si jo priskrbi.
Potrdila so vrsta listin, ki so materialni akti in jih ni mogoče izpodbijati, niso pa upravni
akti, ker se z njim ne odloča o pravicah in obveznostih, zato ne postanejo pravnomočna.
Potrdila se izdajajo na željo strank še istega dne. V kolikor to ni možno, pa najkasneje v
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petnajstih dneh (Jerovšek in Kovač, 2010, str. 153−171). Dokazi so torej dejstva, na
podlagi katerih se izda odločba. Najpogostejša dokazna dejstva, ki jih prilagajo študenti
prošnjam, so potrdila. Ta potrdila izdajajo pristojni organi, na njihovi podlagi pa se vodijo
evidence (Kovač in Jerovšek, 2010, str. 180−182).
Izdaja upravnega akta, ki je lahko odločba ali sklep, se izda na koncu ugotovitvenega in
dokaznega postopka. Med samim postopkom lahko organ izdaja delne odločbe ali sklepe,
na koncu postopka pa se izda odločba. Z izdano odločbo se odloča o pravicah,
obveznostih in pravnih koristih stranke. Z izdanim sklepom pa se odloča o postopkovnih
vprašanjih, ki se tičejo postopka. V kolikor se stranki – študentu določa neka pravica ali
obveznost, pomeni, da mu je izdana odločba (Kovač in Jerovšek, 2010, str. 180−182).
207. člen ZUP navaja, da izda organ, ki je pristojen za odločanje, odločbo o zadevi, ki je
predmet postopka. V odločbi se odloča o vseh zahtevkih stranke. Kolegijski organ sme
odločati, če je navzočih več kot polovica njegovih članov, odločba pa se sprejme z večino
glasov, če ni z zakonom ali podzakonskimi predpisi določeno drugače. V upravnih
zadevah, za katere je pristojen organ, odločbo izda njegov predstojnik, razen če predpisi v
organizaciji določajo drugače. Sam predstojnik pa lahko pooblasti drugo osebo, ki je
zaposlena pri istemu organu, da lahko odloča o določenih zadevah (28. člen ZUP). Na
fakultetah o prošnjah študentov odločajo kolegijski organi, natančneje Komisije za
študijske zadeve. Kakor navaja 29. člen ZUP, mora izdajati odločbe predsednik
kolegijskega organa, razen če predpisi ne določajo drugače. Na članicah UM izdajo
odločbe študentom predsedniki Komisij za študijske zadeve. Komisija za študijske zadeve
(v nadaljevanju KŠZ), ki je ena izmed komisij na fakultetah, odloča na podlagi svojega
delovnega področja in daje predloge senatu fakultete, lahko pa o določenih zadevah
odloča samostojno. Komisija ima sedem članov, predsedujoči organ je hkrati tudi
prodekan za študijske zadeve (317. člen Statuta UM-UPB 10).
4.1.1

VRSTE PROŠENJ ŠTUDENTOV

UM ima v svojem internem pravilniku Merila za presojo prošenj študentov ter upravičenih
razlogov skladno s 85., 121. in 212. členom Statuta UM. Na podlagi teh meril članice UM
odločajo. 1. člen navaja vrste prošenj, ki jih vložijo študenti:



prošnje za izjemne odobritve za vpise v višje letnike, ki morajo biti skladni s členi
Statuta UM,




ponavljanje letnika,
podaljšanje statusa (1. člen Meril za presojo prošenj študentov).

Obrazci za prošnje so že objavljeni na spletnih straneh članic. V merilih za presojo so
podrobno navedene vrste razlogov, na podlagi katerih članice odobrijo in izdajo pozitivne
odločbe glede vloženih prošenj. Vrste prošenj se na grobo delijo glede vpisnih zahtev
študentov, različnih dodelitev statusov, glede zaključnih in magistrskih del in drugih
razlogov (Razgovor na fakulteti x, UM). Podrobnejše opredelitve prošenj študentov so
analizirane v empiričnem delu naloge. Pravilnik o pravicah in obveznostih študentov FU
ima kot priloge že pripravljene obrazce za prošnje študentov. Na vsakem obrazcu posebej
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ima pripravljene prošnje za nadaljevanje študija po prekinitvi; za podaljšanje statusa
študenta; za menjavo študijskega programa; za menjavo načina študija; za pridobitev
statusa študenta s posebnim statusom; za opravljanje izpita za izboljšanje ocene; za šesto
opravljanje izpitov ipd. 238. člen Statuta UL posebej opredeljuje, kaj mora študent
izpolnjevati, da se mu dodeli posebni status.
4.1.2

NEPOPOLNA IN NERAZUMLJIVA PROŠNJA

V kolikor je prošnja nepopolna ali nerazumljiva, se po ZUP ne sme zavreči. Uradna oseba
mora obvestiti osebo, da se pomanjkljivosti odpravijo. Za nepopolno prošnjo velja, če ta
ne vsebuje prilog podatkov, ki so zahtevani po ZUP, drugih zakonih ali pravilih.
Nerazumljiva pa je prošnja, če se iz nje ne da razbrati, kaj stranka zahteva (Grafenauer in
Breznik, 2009, str. 321).
»Če je vloga nepopolna in nerazumljiva, je samo zaradi tega ni dovoljeno zavreči. Organ,
mora v roku petih delovnih dni zahtevati, da se pomanjkljivosti odpravijo, in določiti
vložniku rok, v katerem jo mora popraviti. Zahteva v obliki dopisa za odpravo
pomanjkljivosti se pošlje ali izroči vložniku, če je podal prošnjo neposredno pri organu. Če
stranka pomanjkljivosti odpravi v roku, se šteje, da je vloga vložena takrat, ko je bila
vložena vloga, s katero so pomanjkljivosti odpravljene. Če stranka v tem roku
pomanjkljivosti ne odpravi, organ s sklepom zavrže vlogo. Zoper ta sklep je dovoljena
pritožba« (prvi in drugi odstavek 67. člena ZUP). Prošnja mora imeti vse, kar je potrebno,
da se lahko obravnava. Sestavine so določene z ZUP in področnimi zakoni. Nujne
sestavine vloge so: ime in priimek vlagatelja, naveden organ, kateremu se prošnja pošilja,
in opredeljene zahteve, ki jih želi uveljavljati, ter podpis, ki je lahko izvirni lastnoročni ali
elektronski, podpisan z varnim kvalificiranim potrdilom. Prošnjam se ne prilagajo potrdila,
ki jih organ lahko pridobi v uradnih evidencah. V primeru, ko študent vloži prošnjo ter
mora priložiti na primer potrdilo o opravljenih obveznostih, si to potrdilo priskrbi uradna
oseba v študentskem referatu, saj se tam vodijo uradne evidence potrdil vpisanih
študentov. V kolikor se odloča o zadevah, ki se tičejo verskih, političnih prepričanj, ras,
kazenskih obsodb, se prošnja brez dokazil šteje kot popolna. Študent se mora v roku petih
dni, odkar je oddal prošnjo, pisno pozvati in zahtevati, da pomanjkljivosti dopolni. Dopis
mora imeti tri sestavine, ki jih določa tudi 67. člen ZUP, in sicer mora biti napisana
navedba, kaj konkretno v prošnji manjka, rok, do kdaj se prošnja lahko dopolni,(določi se
po ZUP) in podaljšanje roka, če stranka zanj izredno zaprosi. Zadnja obvezna sestavina
dopisa je opozorilo na posledice, če prošnja ni dopolnjena pravočasno in v celoti. Prošnja
se sklepom v celoti zavrže, če se pomanjkljivosti ne odpravijo. Enako kot se obravnava
nepopolna prošnja, se obravnava tudi nerazumljiva prošnja. Organ, ki prošnjo prejme, ne
sme predpostavljati vsebine postopka, saj s tem krši pravila. Ne dopušča se tudi
prejudiciranje pravne podlage, ki se uveljavlja. Ko študent prošnjo dopolni, se šteje za
vloženo z dnem, ko jo je dopolnil in na katerega se nanaša rok za izdajo odločbe. (Kovač
in Jerovšek, 2010, str. 104−107). O prošnjah torej odloča KŠZ na svojih sejah. Če študent
vloži prošnjo, ki je nepopolna, se ga po ZUP pozove k dopolnitvi. V primeru, da se organi
komisije sestajajo redko ter odločajo o primeru, ko je študent sicer pravočasno dopolnil
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prošnjo, a je bila seja organa tik pred tem, naslednja pa bo nekoliko kasneje, se lahko o
rešitvi prošnje in izdaji odločbe odloča komisija korespondenčno. Odločitev izda strokovni
delavec in jo organ sprejme pogojno (če študent dopolni prošnjo pravočasno, se ugodi) ali
pa organ počaka na dopolnitev in odloča na prihajajoči seji. Potrebno je upoštevati načelo
ekonomičnosti, vendar se z upoštevanjem tega načela ne sme kršiti načeli zakonitosti in
pravilnosti odločanja. Stvarna pristojnost, ki je ena izmed temeljnih načel ZUP, pa določa,
da v primerih, ko ima pristojnost o zadevi samo pristojni organ komisije, strokovni
delavec ne sme odločati in izdajati odločbe. Komisija prošnjo lahko obravnava samo, ko je
popolna (po 66. členu ZUP). Tako nepopolne prošnje ne sme obravnavati predčasno. Tudi
ugotovitveni postopek se sme začeti pred vloženo dopolnitvijo. Tako tudi opcija, da se
odloča pogojno, ne pride v poštev. Kljub temu pa mora komisija upoštevati 222. člen ZUP,
ki pravi, da mora izdati odločbo v predpisanem roku, torej v roku meseca ali dveh. Sam
način sestajanja sej mora biti urejen. Odloča pa se lahko tudi s korespondenčno sejo, na
kateri lahko odločajo člani komisije. Odločitev na dano prošnjo se izda, če je na seji
prisotnih oz. je glasovalo več kot polovica članov komisije. Na naslednji seji se o prošnji
lahko odloča, če je seja sklicana pravočasno (Kovač, et al., 2012, str. 135−136). Prošnje
so na fakultetah večinoma formulirane, torej so pripravljene že v obliki obrazcev. Tako
študent lahko takoj vidi, kaj se od njega želi, katera so potrebna dokazila in podatki, ki jih
mora podati. Z obrazci se želi preprečiti nerazumljivost prošenj in zahtev študentov. S tem
se olajša delo organu v študentskem referatu in tudi študentu. Pri obravnavi prošenj
študentov se upošteva eno izmed devetih načel ZUP – načelo ekonomičnosti. S tem se
prihranijo čas in tudi stroški, ker študenta ni potrebno pozvati za dopolnitev (Razgovor na
fakulteti x, UM). 2. alineja 34. člena Pravilnika o pravicah in obveznostih študentov FU pa
določa, da se vse prošnje, vloge ter zahtevki študentov vložijo na predpisanih obrazcih.
Pravilnik ima po členih opredeljena merila, ki so obvezna priloga prošenj, saj tako ne
prihaja do velikega števila neformalno ustreznih vlog.

4.2 UGOTAVLJANJE IN DOKAZOVANJE DEJSTEV TER ODLOČANJE V
UPRAVNEM POSTOPKU
Ugotovitveni postopek in dokazovanje sledita takoj za uvedbo oz. začetkom postopka.
Uresničiti je potrebno načelo materialne resnice in načelo zaslišanja stranke. Vsa dejstva,
ki jih je potrebno ugotoviti, ugotavlja upravni organ, ki vodi postopek. V kolikor se
ugotavljajo dejstva, za katera je potrebno posebno strokovno znanje, o tem presodi
izvedenec. Uporabna oz. so pomembna samo tista dejstva, ki jih določa materialni
predpis. Vnaprej je potrebno vedeti, kateri materialni predpis se nanaša na določeno
upravno zadevo. Zato je pomembno , da se prepreči napačna uporaba materialnega
predpisa. Predmet ugotovitvenega postopka so lahko pretekla, sedanja in pa tudi bodoča
dejstva in okoliščine. Uradnim osebam, ki vodijo postopek, je zelo pomembno, kakšna je
resnica. Potrebno se je truditi doseči najvišjo stopnjo prepričanja. Pomembno prošnjo ima
torej organ, ki nastopa aktivno (Androjna in Kerševan, 2006, str. 301−302). Postopke je
potrebno prilagoditi situaciji. Določena pomembna dejstva je potrebno ugotoviti tudi, če
jih stranka ni navedla ali ni priložila dokazov. Zakon navaja, da si mora organ po uradni
dolžnosti sam priskrbeti dokaze, o katerih se vodijo evidence. 140. člen ZUP navaja, da
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mora stranka vse zahtevke, na katere se opira, navesti točno in resnično (Grafenauer in
Breznik, 2009, str. 429−434).
Ugotovitveni postopek je lahko posebni ugotovitveni postopek in skrajšani ugotovitveni
postopek. Pri skrajšanem ugotovitvenem postopku se organ odloča takoj. Ni potrebno
opravljati posebnih dejanj, zaslišanja strank ali ogledov. Organ pa mora imeti ugotovljena
dejstva, da lahko izda odločbo. Ugotovitveni postopki se vodijo, ko je v postopku
udeleženih več oseb. V posebnem postopku se ugotavljajo dejstva, ki so potrebna za
odločitev. Strankam se da možnost, da podajo izjavo ter da uveljavljajo in zavarujejo
svoje pravice. Poseben postopek se izvaja takrat, ko odločbe ni mogoče izdati, dokler
stranka nima možnosti, da pove svoja dejstva in priloži dokaze (Grafenauer in Breznik,
2009, str. 434−442). 164. člen ZUP določa, da so dejstva dokazi, na podlagi katerih se
odloča in izda odločba. Kot dokaz se uporablja vse, kar lahko pripomore k lažji odločitvi
organa. Dokazovanje torej pomeni, da organ zbira dokaze, ki ga vodijo k lažji odločitvi.
Uradna oseba pa se mora na podlagi dokazov prepričati, če so dejstva resnična ali ne. Če
je potrebno določena dejstva posebej dokazovati, o tem odloča uradna oseba, hkrati pa
ne sme kršiti materialnih predpisov. Če so dejstva že znana, se ne dokazujejo znova ali
posebej. Dokazovanje se vedno izvede pred organom, ki postopek vodi (Grafenauer in
Breznik, 2009, str. 456−457). Pri dokazovanju se kot dokazi štejejo listine, priče, ogledi,
izvedenci, izjave strank in drugo. Dokaz je lahko vsaka stvar, ki pripomore k ugotovitvi.
Organ na koncu postopka odloči na podlagi vseh dokazov, dokazovanja ter ugotavljanja
(Kovač in Jerovšek, 2010, str. 163−175).
Na fakultetah se ugotavljajo študentova stanja na podlagi: dokazil, ki so priložena
prošnjam; podatkov iz baz in personalnih map študentov ter opravljenih in neopravljenih
študijskih obveznostih. Študent se lahko pokliče na osebni razgovor. Gre za temeljno
načelo ZUP − načelo zaslišanja stranke, ko se študentu da možnost predložitve izjave o
vseh dejstvih (Jerovšek in Kovač, 2010, str. 47). Primer za to je, če je študent invalid, ga
organ, ki vodi postopek, še dodatno pokliče na razgovor, na podlagi katerega se lahko še
dodatno ugodi študentu. Organi v študentskih referatih nimajo pooblastil in pravne
podlage, da po uradni dolžnosti pridobivajo dokazila, listine ipd. Odločajo lahko samo na
podlagi že zbranih podatkov, ki jih hranijo v personalnih mapah, in dokazil, ki jih študent
priloži. Komisije za študentske zadeve pa imajo diskrecijsko pravico, da se v vsakem
individualnem primeru odločajo o izkazovanih razlogih študenta (Razgovor na fakulteti x,
UM). Primer za to je, ko študent vloži prošnjo za pogojno napredovanje v višji letnik, ker
prosi za status športnika. Študentu je bil status športnika dodeljen v sredini študijskega
leta za obdobje enega leta. Na podlagi tega organ ne zahteva nove odločbe, ampak se
lahko priloži kopija že izdane odločbe. Prav tako se lahko, ko študent prosi za posebne
pogoje zaradi dolgotrajne bolezni, iz opravičila pa to ni razvidno, najprej pogleda v
personalno mapo študenta, kjer so stara dokazila, ki se priložijo prošnji (Razgovor na
fakulteti x, UM).
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5

POJEM TER VRSTE ODLOČB IN SKLEPOV V VISOKEM
ŠOLSTVU

5.1 UVOD
Organ izda sklep ali odločbo, kadar je to dovoljeno z zakonom. Med odločbo in sklepom se
pojavljajo ključne razlike. Najpomembnejša je ta, da se izda odločba takrat, ko je
zaključen ugotovitveni in dokazni postopek. Odločba in sklep sta dva najpomembnejša
upravna akta. Odločba je konkretni upravni akt, ki jo izda organ na koncu postopka, ter
dodeli posamezniku oz. stranki v postopku pravico, pravno korist ali obveznost. Z izdano
odločbo organ o posameznikovih pravicah in obveznostih odloča avtoritativno in
enostransko. Gre za pravni, avtoritativni, oblastni, posamični in konkretni upravni akt.
Kadar se izda odločba, je zanjo značilno, da temelji na zakonih in predpisih. Izdati jo mora
pristojni organ ali nosilec, ki mu je dodeljeno javno pooblastilo. Gre torej za pravno
odločitev, ki ima pravne učinke (Grafenauer in Breznik, 2009, str. 485−486). Za upravne
odločbe je značilno, da mora izdana odločba temeljiti na izdanih predpisih, tako vsebinsko
kot zakonsko. Izdati jo mora pristojni organ ali nosilec javnega pooblastila. Odločba se
izda z uporabo abstraktnih in splošnih predpisov, odločitev mora imeti pravne učinke.
Organ, ki izda akt, mora nastopati avtoritativno in enostransko; gre za odločitev o
pravicah in obveznostih stranke v postopku, ... Vrste odločb so lahko pisne in ustne,
delne, dopolnilne in začasne, dokončne, pravnomočne in izvršljive, pozitivne in negativne,
konstitutivne in deklarativne, individualne in generalne, izpodbojne in nične, … Posebna
vrsta odločbe je odločba, ki je izdana v obliki uradnega zaznamka, ki zajema samo
dispozitiv in podpis uradne osebe. Izda se, če gre za zadevo manjšega pomena in se
strankinemu zahtevku ugodi, hkrati pa se ne posega v javno korist. Na fakultetah takih
odločb ni (Grafenauer in Breznik, 2009, str. 485−486). Na fakultetah se največ izdajajo
pisne odločbe ali pa vsebinski sklepi. Iz pisnih odločb je najbolj vidno, kakšna pravica ali
obveznost oz. dolžnost se je naložila študentu. Pisna odločba mora vsebovati obvezne
sestavine, ki so opisane v nadaljevanju diplomskega dela. Na pisnih izdanih odločbah je v
izreku tudi napisano, za koliko časa se določena pravica ali obveznost študentu dodeljuje
ali nalaga. Največkrat se pravice dodeljujejo za eno študijsko leto. V redkih primerih za
dlje časa, na primer za status študenta s posebnimi potrebami – invalida ali študenta z
dolgotrajno boleznijo (Razgovor na fakulteti x, UM).
Sklep je posebna vrsta upravnega akta, ki se izda, ko se odloča o vprašanjih, ki se tičejo
postopka, ali o stranskih vprašanjih in postopkovnih vprašanjih, ki se pojavijo v postopku.
Če se odloča o glavni zadevi postopka, se sklep ne izda. Uradna oseba, ki izda sklep, je
lahko tista, ki opravlja z dejanji v postopku (Androjna in Kerševan, 2006, str. 431). Sklep
se izda v primerih:





ko se prošnja zavrže kot prepozna,
ko se popravljajo pomote v odločbi,
ko se postavi začasni zastopnik,
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ko je potrebna ustavitev postopka, … (Grafenauer in Breznik, 2009, str. 570−571).

»Sklep izda uradna oseba, ki opravlja dejanje postopka, pri katerem je nastalo vprašanje,
ki je predmet izdanega sklepa, če z zakonom ni določeno drugače« (prvi odstavek 227.
člena ZUP). 227. člen ZUP določa, da se sklep lahko naznani ustno ali pa se mora izdati
pisno, če ima stranka pravico pritožbe zoper sklep. Obvezni sestavini sklepa sta dispozitiv
in pravica do pravnega sredstva. V koliko se v sklepu določi dejanje, mora biti naveden
tudi rok, do kdaj se mora dejanje opraviti. Tudi ostale sestavine odločbe mora smiselno
vsebovati tudi sklep« (Androjna in Kerševan, 2006, str. 433).

5.2

SESTAVNI DELI ODLOČB

Nujne sestavine upravne odločbe navaja 210. člen ZUP. Vsaka odločba kot taka mora biti
označena. Pisna odločba mora obsegati naslednje sestavne dele, ki so prikazani tudi na
Sliki 2:









uvod,
naziv,
izrek ali dispozitiv,
obrazložitev,
pouk o pravnem sredstvu,
podpis uradne osebe, ki je postopek vodila in odločbo izdala,
žig organa. Pomemben je vrstni red sestavin, saj je po ZUP potrebno zagotavljati
osnovno urejenost in preglednost. Poljubno spreminjanje samih sestavin je
prepovedano, razen če predpisi izrecno določajo drugače. ZUP zraven obveznih
sestavin predpisuje, da je potrebno na vsaki odločbi, za katero je bila vplačana taksa,
navesti, da je plačana, v kolikšnem znesku in po kateri tarifni številki. V kolikor plačilo
takse za izdano odločbo ni potrebno, se mora navesti določba, na podlagi katere se
taksa ne plača. Če na sami odločbi manjka žig, podpis ali izrek, pomeni, da odločba
nima značaja (Grafenauer in Breznik, 2009, str. 507−508).

Slika 2 na naslednji strani prikazuje primer izdane odločbe študentki, ki ji je KŠZ dodelila
status športnice glede na vloženo prošnjo. Skladno z ZUP so označene tudi sestavine
odločbe.
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Slika 2: Sestavine odločbe
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Vir: Fakulteta UM (2012)

V praksi se na vrhu odločbe vedno napiše, kateri organ jo je izdal, torej sedež organa.
Pod navedenim sta napisana številka in datum odločbe. Številka odločbe je pomembna za
nadaljnje evidence. V kolikor izdajajo odločbo organi RS, se doda še grb RS.
ZUP določa, da se odločbe izdajajo v izvirnikih, saj je prišlo do razlik pri istih določbah, ko
so bile pisane na pisalnih strojih. Te določbe oz. sestavine se upoštevajo pri odločbah, ki
jih je izdal organ prve ali druge stopnje. Stranke imajo pravico, da odločbo v času pritožbe
izpodbijajo, če ni popolna. Pomembno je tudi to, da določene odločbe nimajo napisa
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odločba. Gre za primere, ko so izdani gradbeno dovoljenje, potni list, vozniško dovoljenje
ipd. (Grafenauer in Breznik, 2009, str. 505−517).
Uvod odločbe obsega:





ime organa, ki odločbo izda in je pristojen za odločanje,



ime stranke ali njenega zakonitega zastopnika oz. pooblaščenca (navedeni so podatki,
da se stranka lahko identificira),





na kratko se označi zadeva odločbe (napišejo se razlogi, zahtevki, ...),

predpis o stvarni pristojnosti organa; lahko tudi krajevni,
način uvedbe postopka; če je odločba izdana po uradni dolžnosti ali na zahtevo
stranke,

navedba, v kolikor je o odločbi odločalo več organov,
datum seje, na kateri se je odločalo o pravicah ali obveznostih študenta (na primer
datum seje Komisije za študijske zadeve).

Izrek odločbe je najpomembnejši, saj vsebuje odločitev organa in odločitev o zahtevkih,
pravicah oz. dodelitvah dolžnosti stranke. Je torej najpomembnejši del, saj se odloči o
predmetu postopka. Pomembno je, da je izrek kratek in določen. Iz njega mora biti takoj
vidna odločitev, ki ne sme biti nedvoumna. Če je potrebno, se izrek lahko razdeli na več
točk (Grafenauer in Breznik, 2009, str. 505−517).
Sestavine odločbe:




odločitev o predmetu postopka v celoti,



kadar to navaja zakon, je potrebno napisati navedbo, da pritožba ne zadrži izvršitve
odločbe, ko se odloča o nujnih zadevah in gre za javni interes ter ni mogoče čakati,



izrek ima lahko tudi navedeno obdobje, za katero je neka pravica priznana (ko je
dodeljen študentu status, je nujno potrebno navesti obdobje npr. enega študijskega
leta) (Grafenauer in Breznik, 2009, str. 505−517).

odločitev o stroških postopka (navedeni so stroški postopka, znesek ter kdo mora
plačati komu v kolikšnem roku),

Obrazložitev je lahko polna ali skrajšana (za zadeve manjšega pomena). Če gre za izrek s
kratkim uradnim zaznamkom, obrazložitve ni. Polna obrazložitev obsega:






strankin kratek zahtevek,
dejansko ugotovljeno stanje, navedbo dokazov in ugotovitev postopka,
razloge, zakaj je bilo ugodeno oz. zakaj ni bilo ugodeno,

navedbo predpisov, na katere se določba opira.
Če ima odločba skrajšano obrazložitev, se navede samo strankin zahtevek in podlaga
predpisa (Jerovšek in Kovač, 2010, str. 190).
Pouk o pravnem sredstvu stranko seznani, kam se lahko pritoži, če z izrekom odločbe ni
zadovoljna. Tukaj moramo tako upoštevati ZUP in ustavno načelo varstva pravic strank.
Če pouk o pravnem sredstvu dovoljuje pritožbo, se navedejo: organ, na katerega se
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stranka pritoži; organ, kateremu odda pritožbo; in sam način vložitve. Pritožbo stranka
lahko odda na zapisnik, pošlje po pošti ali po elektronski pošti z obveznim elektronskim
podpisom. 215. člen ZUP določa, kako ravnati, če je pouk pomanjkljiv. V kolikor odločba
ne vsebuje pouka, se lahko stranka vseeno pritoži po zakonitem pouku o pravnem
sredstvu ali v osmih dneh po izdaji odločbe zahteva dopolnitev z navedenim poukom
(Jerovšek in Kovač, 2010, str. 191).
Glede podpisa uradne osebe in žiga organa 216. člen ZUP navaja, da odločbo podpiše
oseba, ki izda odločbo. Podpiše pa jo tudi uradna oseba, ki je vodila postopek oz. je
pripravila osnutek. Če odločbo izda kolegijski organ, se podpiše predsednik.
Na desni strani je podpis uradne osebe, ki izda odločbo, na levi strani pa podpis osebe, ki
je postopek vodila. Odločba brez podpisa nima pravnega učinka (Jerovšek in Kovač, 2010,
str. 192).
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6

EMPIRIČNA ANALIZA

6.1 EMPIRIČNI PREGLED VRST IN OBSEGA ODLOČB
Po teoretičnem delu diplomske naloge sledi empirični del. Analizirala sem prošnje
študentov dveh fakultet, članic UM,v študijskih letih 2010/2011 in 2011/2012. Za UM velja
enak pravni red kot za UL. Prav tako se morajo vsi upravni postopki uporabljati enako. Za
analizo članic UM sem se odločila, saj mi je bil izziv spoznati delovni proces na drugi
univerzi v Sloveniji, kot je bil na tisti, na kateri sem študirala. Fakulteta x1 ima okoli 1500
vpisanih študentov in fakulteta y okoli 1000 vpisanih študentov. Glede na število vpisanih
študentov na obeh fakultetah sem predvidevala, da bosta število prošenj in vsebina
prošenj manj obsežna in raznolika. Na začetku dela sem predpostavila tudi dve hipotezi,
in sicer, da študenti največ prošenj oddajo za dodelitev statusa ter da so prošnje v večji
meri oddane popolne. UM ima že v svojih Statutu in Pravilniku o študentih s posebnim
statusom podrobneje opredeljene vse zahtevane priloge prošenj študentov. Število
prošenj zajema dveh študijski leti. Na podlagi analize sem ugotovila, da študentski referati
v študijskem letu lahko prejmejo tudi do dvajset ali več različnih vsebinskih prošenj.
Prošnje so vsebinsko razdeljene na vpisno vsebino, vsebino statusa študentov,
problematiko diplomskih del ter druge prošnje. Namen analize ni bil ugotoviti, koliko
prošenj prejme članica na različnih stopnjah in programih, ampak sem se osredotočila le
na vsebino prejetih prošenj. Tudi podane podatke prošenj sem prejela le v številkah, kjer
niso bile razdeljene na stopnje ter programe, saj je KŠZ članic UM vse prošnje
obravnavala enako, ne glede na program ter letnik. Kot priloge k diplomskemu delu sem
vključila: tabelo s številom in vrsto prošenj, na podlagi katere so prikazani grafi, ter vzorec
prošnje za dodelitev statusa študenta na UM.
Empirična razvrstitev prošenj:
1. Prošnje, katerih vsebina so vpisni pogoji in napredovanje:





prošnja za neposredni vpis v drugi letnik,
prošnja za vpis v višji letnik z manjkajočimi obveznostmi,
prošnja za ponavljanje letnika.

2. Prošnje za dodelitev statusa:






prošnja za podaljšanje absolventskega staža,
prošnja za status športnika,
prošnja za dodelitev posebnega statusa študenta,
prošnja za dodelitev mirovanja statusa zaradi materinstva.

3. Prošnje vsebinske problematike diplomskih del:



1

prošnja za podaljšanje veljavnosti teme diplomskega dela,
prošnja za podaljšanje roka zagovora diplomskega dela,
Fakulteti sta izrazili željo po neimenovanju.
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prošnja za spremembo naslova diplomskega dela,
prošnja za izredno potrditev diplome teme,
prošnja za menjavo mentorja pri diplomskem delu,
prošnja za potrditev somentorja pri diplomskem delu,
prošnja za izdelavo in zagovor diplomske naloge v angleškem jeziku.

4. Druge prošnje:
 prošnja za ustno opravljanje izpita,












prošnja za opravljanje izpita kot občan,
prošnja za dokončanje študija po prekinitvi,
prošnja za opravljanje dodatnega izpita izven izpitnega obdobja,
prošnja za opravljanje izpita pri drugem nosilcu,
prošnja za zvišanje ocene,
prošnja za zamenjavo izbirnega predmeta,
prošnja za menjavo študijskega programa,
prošnja za vzporedni študij.
prošnja za predčasno opravljanje obveznosti v višji letnik,
drugo.
Grafikon 1: Število prejetih prošenj na Fakultetah x in y v letih 2010/11 in 2011/12

Število prošenj

273
Fakulteta x
Fakulteta y
432

Vir: Fakulteti x in y, UM (2010/11 in 2011/12)

Grafikon 1 prikazuje število prejetih prošenj na Fakulteti x v obdobju dveh študijskih let z
vpisanimi 1500 študenti ter Fakulteto y z vpisanimi 1000 študenti. Število prejetih prošenj,
ki so jih obravnavali na KŠZ, je veliko. Kot je razvidno iz samega grafikona, je Fakulteta x
prejela 432 prošenj in Fakulteta y 273 prošenj. Glede na to, da ima Fakulteta x vpisanih
več študentov kot Fakulteta, y, je posledično temu tudi logično, da prejme več prošenj
študentov.
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Grafikon 2: Delež odobrenih in zavrnjenih prošenj na Fakulteti x v letih 2010/11 in
2011/12

Fakulteta x

15 %

Odobrene prošnje
Zavrnjene prošnje

85 %

Vir: Fakulteta x, UM (2010/11 in 2011/12)

Iz grafikona 2 sta razvidna deleža odobrenih in zavrnjenih prošenj na Fakulteti x. 85 %
prošenj je Fakulteta x odobrila, 15 % pa zavrnila. To pomeni, da je večina študentov
izpolnjevala pogoje komisije. V številkah deleži pomenijo, da je bilo 364 prošenj odobrenih
ter 68 zavrnjenih. Zavrnjenih prošenj študentov ni bilo veliko, kar pomeni, da so študenti
izpolnjevali pogoje, na podlagi katerih KŠZ odloča.
Grafikon 3: Delež odobrenih in zavrnjenih prošenj na Fakulteti y v letih 2010/11 in
2011/12

Fakulteta y

25 %
Odobrene prošnje
Zavrnjene prošnje
75 %

Vir: Fakulteta y, UM (2010/11 in 2011/12)

Grafikon 3 prikazuje deleža odobrenih in zavrnjenih prošenj na Fakulteti y. 75 % prošenj
je Fakulteta y odobrila, 25 % pa zavrnila. To pomeni, da je tudi na tej fakulteti večina
študentov izpolnjevala pogoje komisije. V številkah deleži pomenijo, da je bilo 273 prošenj
odobrenih ter 68 zavrnjenih. Prav tako je bila tudi na Fakulteti y večina prošenj odobrena,
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kar pomeni, da so prošnje študentov bile vsebinsko utemeljene in so vsebovale potrebne
priloge ter zahteve.
Grafikon 4: Število prošenj, katerih vsebina so vpisni pogoji in napredovanje v letih
2010/11 in 2011/12
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Vir: Fakulteti x in y, UM (2010/11 in 2011/12)

Iz grafikona 4 je razvidno, da največ prošenj na obeh analiziranih fakultetah KŠZ prejme
za vpis v višji letnik z manjkajočimi obveznostmi. Manj je prošenj za ponovni vpis v letnik,
nekaj prošenj pa se pojavi tudi za neposredni vpis v drugi letnik. Take prošnje fakultete
prejmejo, ko se študent želi vpisati po merilih za prehode, kar pomeni, da ima končano že
neko višjo ali visoko šolo. Da študent lahko napreduje v višji letnik, mora imeti opravljene
zahtevane obveznosti članice. KŠZ na podlagi prošenj preceni, ali je študent zmožen
opravljati obveznosti iz višjega letnika ter manjkajoče obveznosti iz prejšnjega letnika.
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Grafikon 5: Število prošenj za status v letih 2010/11 in 2011/12
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Vir: Fakulteti x in y, UM (2010/11 in 2011/12)

Grafikon 5 prikazuje, da je pri prošnjah za dodelitev statusa bilo največ prošenj študentov,
ki so prosili za podaljšanje statusa absolventskega staža. Menim, da veliko študentov odda
prošnjo za podaljšanje statusa tudi zaradi minimalnih zaposlitvenih možnosti diplomantov.
Veliko jih je mnenja, da služb ni ter da se jim tako ne mudi končati študija. Za status
športnika sta fakulteti prejeli 7 prošenj. To je veliko, glede na to, da je pogoj, da se status
športnika študentu dodeli s priloženim dokazilom Olimpijskega komiteja Slovenije. Status
se tako odobri samo kategoriziranim športnikom. Za status s posebnimi potrebami so
študenti posredovali 12 prošenj ter 1 prošnjo za mirovanje statusa zaradi materinstva.
Grafikon 6: Število prošenj za diplomska dela v letih 2010/11 in 2011/12
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Grafikon 6 na prejšnji strani prikazuje, da je bilo pri prošnjah diplomskih del največ
prošenj za podaljšanje veljavnosti teme diplomskega dela. Menim, da je za tako veliko
število prošenj krivo tudi celotno stanje in minimalne možnosti zaposlitve diplomantov.
Čedalje več študentov opravlja dela prek študentskih napotnic in posledično temu se
diplomske naloge ne oddajo v določenih rokih. Prejeta je bila tudi 1 prošnja za podaljšanje
zagovora diplomskega dela. Presenetljivo malo, in sicer samo 1 prošnja je bila prejeta za
spremembo naslova diplomskega dela ter 1 za izredno potrditev teme diplomskega dela. 5
prošenj je bilo prejetih za menjavo mentorja pri diplomskem delu ter 1 prošnja za
dodatno potrditev somentorja. 3 študenti so zaprosili za potrditev KŠZ, da se jim odobri
pisanje diplomskega dela v angleškem jeziku. Predpostavljam, da so diplomska dela,
pisana v angleškem jeziku, prošnje študentov, ki so bili na mednarodnih izmenjavah.
Grafikon 7: Število drugih prošenj v letih 2010/11 in 2011/12
50

prošnje za opravljanje izpita kot
občan
prošnje za dokončanje študija po
prekinitvi
prošnje za opravljanje izpita pri
drugem nosilcu
prošnje za zvišanje ocene

45

45
40
35
30

25

prošnje za zamenjavo izbirnega
predmeta
prošnje za menjavo študijskega
programa
prošnjeza vzporedni študij

25
20
15
8

10
5

1

2

2

3

3

0
druge prošnje

3

prošnje za predčasno opravljanje
obveznosti v višji letnik
prošnje za dodelitev
diferencialnih izpitov

Vir: Fakulteti x in y, UM (2010/11 in 2011/12)

Grafikon 7 prikazuje druge prošnje, med katerimi jih je največ za opravljanje izpita pri
drugem nosilcu, kar 45. Nekaj manj − 25 je prošenj za zamenjavo izbirnega predmeta. 8
prošenj je bilo prejetih za dodelitev diferencialnih izpitov. Takšne prošnje vložijo študenti,
ko se želijo iz drugih fakultet prepisati ter morajo opravljati dodatne izpite. 3 prošnje je
komisija prejela za odobritev vzporednega študija. V manjšem številu so komisije prejele
prošnje za dokončanje študija po prekinitvi, za predčasno opravljanje obveznosti za višji
letnik, za menjave študijskega programa, za zviševanje ocene in prošnjo za opravljanje
izpita kot občan; teh je skupaj 11. Veliko študentov si želi pridobiti čim več pravic, ki jim
pripadajo. Na podlagi tega grafi prikazujejo veliko vsebinsko različnih prošenj. Vse
navedene prošnje študenti lahko vložijo, saj to dopuščajo statuti ter pravilniki članic.
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6.2 PREVERITEV HIPOTEZ O POSTOPANJU S PROŠNJAMI IN IZDAJI
ODLOČB
Predvideno hipotezo A, da so prošnje študentov v večji meri popolne in primerne za
obravnavo, ki sem si jo zastavila na začetku diplomskega dela, bom potrdila. Prošnje, ki
jih študentski referati prejemajo, so v večji meri popolne. Kot je razvidno iz vsebine
diplomskega dela, imajo visokošolski zavodi to natančneje razdelano že v univerzitetnih
pravilnikih, kot so npr. Pravilnik o študentih s posebnim statusom na UM ali Merila za
presojo prošenj študentov, ki navajajo točne priloge, nujne k prošnjam študentov. Večina
fakultet ima prošnje v oblikah obrazcev že pripravljene in objavljene tudi na spletnih
straneh, zato ne prihaja do velikega števila nepopolno prejetih prošenj. Ločiti moramo, da
so nepopolne prošnje tiste prošnje, kjer ni dovolj dokazil, na podlagi katerih bi KŠZ lahko
odločila in izdala odločbo. Študentski referati prejemajo tudi vsebinsko neprimerne
prošnje, torej neustrezne. KŠZ na podlagi takih prejetih prošenj izda negativno odločbo,
kjer se prošnja zavrže kot neustrezna.
Predvidena hipoteza B, kjer sem predvidevala, da se največ odločb izda študentom, ki
zaprosijo za dodelitev statusa študenta, pa se absolutno zavrže. Po opravljenih analizah
dveh članic UM, pri katerih sem pridobila podatke o številu in vsebinsko opredeljenih
prošnjah študentov, nikakor ni največ prošenj za tovrstno dodelitev. Že iz pravilnikov se
lahko razbere, da je priloga, ki se zahteva za priložitev, najmanj dokazilo Olimpijskega
komiteja Slovenije. Takšnih športnikov pa na izbranih fakultetah ni veliko. Največ prošenj,
kar 258, kot je razvidno iz prikazanih grafikonov, je bilo za vpis v višji letnik z
manjkajočimi obveznostmi. Praksa pri analiziranih članicah je, da KŠZ že pred začetkom
obravnave prošenj opredeli, kje je meja odobritve pogojnega vpisa v višji letnik. Vsekakor
se najprej upoštevajo ECTS dosežene točke ter pogoji, ki so opredeljeni že v akreditaciji
določenega programa. Tudi statut opredeljuje določene pogoje, ki so zahtevani in obvezni
za vpis v višji letnik.

6.3 PRIPOROČILA ZA IZBOLJŠAVE
Moje mnenje o izboljšavi načina organizacije je, da se študijski koledar prilagodi določbam
ZUP. Jesensko izpitno obdobje se bi izvajalo prej. Tako bi študenti pravočasno pridobili
rezultate in nato oddali prošnje za vpis v višji letnik KŠZ, v kolikor ne bi izpolnjevali
pogojev. S tem bi se roki za obravnavo ustrezno podaljšali.
Zakonodaja za vpis študentov v določen letnik (ponavljanje ali napredovanje) določa, da
morajo biti vsi študenti, razen tistih, ki se prvikrat vpisujejo v prvi letnik, vpisani do 30.
septembra. Jesensko izpitno obdobje se konča vsako leto v podobnem času, okrog 17.
septembra, s tem, da študent lahko pridobi rezultat preverjanja znanja v skladu s
predpisi UM tudi 10 dni po končanem izpitnem obdobju. V najslabšem primeru ima tako
študent le 3 dni časa, da prošnjo za npr. ponavljanje letnika pošlje organu v obravnavo.
Ta jo mora obravnavati na redni seji ustrezne komisije. Izdati je potrebno tudi odločbo,
študenta obvestiti o rezultatih, ga povabiti na vpis. Vse to naj bi se po določilih ZUP
izvedlo, kar pa je dejansko zaradi kratkega časovnega roka nemogoče.
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Študent ima namreč pravico oddati prošnjo, vezano na vpis v ustrezen letnik, takoj ko
ugotovi, da v zvezi z opravljanjem študijskih obveznosti nima v študijskem letu več
možnosti spreminjanja svojega stanja opravljenih oz. neopravljenih študijskih obveznosti.
To je načeloma konec jesenskega izpitnega obdobja, ko izvajalci sporočijo rezultate
preverjanja znanja. Prišteti je potrebno še 7-dnevni rok za sporočanje ocen v referat za
študentske zadeve (na UM) in 3-dnevni rok za vnos ocen v uradno evidenco študentov.
Zaradi izjemno kratkih rokov, predvidenih za obravnavo nekaterih prošenj študentov
(prošenj, s katerimi je pogojen vpis v ustrezen letnik – ponavljanje ali napredovanje), je
organ primoran ravnati mimo določil ZUP. K dopolnitvi vloge se tako poziva po telefonu,
elektronski pošti s pripisom uradnih zaznamkov o razgovorih, oz. prek e-pošte. Vročanje
odločb poteka po navadni pošti, odgovori so podani na osnovi vnaprejšnje najave,
objavljajo se na oglasni deski (skladno z varstvom osebnih podatkov). Predpisi, vezani na
vpis študenta, ki narekujejo roke za vpis, bi morali upoštevati tudi roke, potrebne za
obravnavo tovrstnih zadev, ki jih narekuje ZUP.
Osebe na fakultetah so sicer usposobljene, imajo strokovni izpit. Zelo dobrodošlo pa bi
bilo vsake toliko časa osvežiti znanje, izmenjati izkušnje in se seznaniti s primeri dobrih
praks. To bi bilo koristno izvajati ne le na sestanku strokovnih delavcev, kar sicer že
poteka, temveč tudi v smislu usposabljanja ali seminarjev vsakih nekaj let. Tudi interno
svetovanje na fakultetah bi bilo priporočljivo, in sicer tako, da bi bil pravnik pooblaščen za
dajanje navodil pravilne rabe ZUP.
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7 ZAKLJUČEK
Študenti se na fakultetah srečujejo z upravnimi postopki. Vsako odločanje o pravicah in
obveznostih študentov je povezano tudi z rabo ZUP, ki ga je potrebno smiselno uporabljati
skupaj z ZVis in primarno z internimi akti univerz. Fakultete kot izvajalci javnih služb tako
odločajo o vseh pravicah svojih vpisanih študentov. Vsak študent, ki odda prošnjo za
dodelitev določene pravice oz. se proti njemu uveljavlja obveznost, ima pravice in
postopek, opredeljena v VŠ zakonodaji (ZVis, statuti, pravilniki in ZUP). Komisija za
študijske zadeve kot praviloma prvostopenjski organ oz. senat članice ali univerzitetna
komisija kot pristojni organ pa prošnje obravnavajo na svojih sejah. V kolikor prošnje niso
popolne, je potrebno študente o tem obvestiti v roku pet dni. ZVis je vsekakor temeljni
akt univerz in celotnega visokega šolstva v Sloveniji, vendar pa v njegovih členih ni
posebej opredeljen upravni postopek, kjer se odloča o študentovih pravicah, zato je raba
ZUP nujna oz. smiselna. Uporaba celotnega ZUP ni smiselna, saj je ta preobsežen za VŠ.
Ko se odloča o študentovih pravicah in obveznostih, je odločujoči kolegijski organ na
fakultetah predsednik KŠZ. To je organ, ki odloča o prošnji študenta skupaj s svojimi
člani. Potrebno je upoštevati tudi vseh devet temeljnih načel ZUP, ki ne bi smela biti
izničena z nobenim drugim zakonom ali aktom.
V diplomskem delu so kot stranke opredeljeni študenti, osebe, ki so vpisane na določeno
fakulteto. ZVis opredeljuje status in pravice študentov, vendar s svojimi členi to
dopolnjujejo še akti univerz, v okviru katerih delujejo fakultete. V delu so posebej
predstavljene in obravnavane prošnje kot vloge. Pojasnjene so tudi obvezne sestavine
vsake odločbe, ki jo fakulteta izda študentu. Študent mora iz odločbe takoj razbrati svoje
dolžnosti, pravice ali obveznosti. To je vidno iz izreka ali dispozitiva, kot
najpomembnejšega dela odločbe. Izrek ne sme biti napisan dvoumno, odločitev mora biti
jasno napisana in vidna takoj. Študenti se imajo pravico pritožiti na izdane odločbe. V
pouku o pravnem sredstvu je zapisano, kam se študent lahko pritoži in tudi v kolikšnem
času. Na koncu pa je potreben podpis osebe, saj ta drugače ni veljaven kot akt s pravnim
učinkom.
Empirični del diplomskega dela predstavlja vrste in število prošenj, ki sta jih prejeli dve
fakulteti v obdobju dveh študijskih let. Presenetljivo veliko je prošenj, ko študenti
zaprosijo za vpis v višji letnik z manjkajočimi obveznostmi. S to ugotovitvijo sem zavrgla
mojo predvideno hipotezo pred samim začetkom pisanja diplomskega dela. Predvidevala
sem, da je največ prejetih prošenj na fakultetah za dodelitev statusa, natančneje za status
študenta, kar sem definitivno ovrgla. Iz analize je razvidno, da je veliko prejetih prošenj
študentom tudi odobrenih. Kot je razvidno iz besedila diplomskega dela in prilog, morajo
vsekakor študenti k vloženim prošnjam priložiti potrebne priloge, na podlagi katerih se
odloča na sejah KŠZ. Že prošnji za dodelitev statusa športnika je obvezno priložiti dokazilo
Olimpijskega komiteja Slovenije, kar pomeni, da se status dodeli samo najboljšim
športnikom. Prošnje, ki jih strokovne službe v referatih za študentske zadeve prejmejo, so
raznolike, tako vsebinsko kot številčno.
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Uporaba ZUP v postopkih med študentom in organom na fakultetah je tako nujna. Tako z
vidika študenta, ki se ga z uporabo ZUP varuje kot »šibkejšo« stranko v postopku, kot tudi
za organ na fakulteti. Če se fakulteta drži rabe ZUP, sta delo in postopek hitrejša, cenejša
in tudi zakonsko podkovana. Z uporabo ZUP bo prišlo do manj nesporazumov med
fakulteto in študenti. Menim, da bi bila priprava krajšega in prirejenega ZUP za VŠ
pozitivno sprejeta.
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PRILOGE
Priloga 1: Primer prošnje za pridobitev posebnega statusa študenta na Univerzi v
Mariboru

PROŠNJA ZA PRIDOBITEV POSEBNEGA STATUSA ŠTUDENTA NA
UNIVERZI V MARIBORU
1. Priimek in ime: _________________________________________________________
Vpisna številka: ____________________
Študijski program: _________________________, smer/usmeritev_______________
Letnik študija: _______ Način študija: redni
izredni
Vrsta študija: 1. stopnja
VS 1. stopnja UN 2. stopnja 3. stopnja
2. V študijskem letu __________ prosim za status (obkrožite status, za katerega prosite):
a) študenta vrhunskega športnika,
b) študenta priznanega umetnika,
c) dolgotrajno bolnega študenta,
d) študenta funkcionarja,
e) študenta, ki zaradi posebnih okoliščin potrebuje prilagojene pogoje za izobraževanje
(npr. izjemne socialne in družinske okoliščine, udeležba na mednarodnih tekmovanjih iz
znanja,
vključenost v pomembne raziskovalne projekte idr.).
3. Prošnji prilagam naslednja ustrezna dokazila (pri statusu, za katerega prosite, obkrožite
dokazila,
ki jih prilagate):
študenti vrhunski športniki:
 potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije o statusu kategoriziranega športnika
(športnik
 svetovnega razreda, športnik mednarodnega razreda, športnik perspektivnega
razreda,
 športnik državnega razreda, športnik mladinskega razreda) ali
 potrdilo o športnih dosežkih na državni ali mednarodni ravni za neolimpijske
športne
 discipline ali
 potrdilo Zveze za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijskega komiteja Slovenije o
športnih
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dosežkih na državni ali mednarodni ravni ali
potrdilo pristojnega športnega organa v matični državi za tujce ali
potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije o uradnem imenovanju za trenerja
reprezentance
ali trenerja posameznega kategoriziranega športnika ter o neposredni vključitvi v
priprave in
realizacijo programa kategoriziranega športnika;

študenti priznani umetniki:
 primarni dokumenti so: dokazila o prejetih nagradah oz. priznanjih za izjemne
dosežke na
 umetniškem področju, ki jih izdajo ustrezne ustanove na državnem ali
mednarodnem nivoju
 (brez primarnih dokazil status ni mogoč), potrdilo Ministrstva za kulturo o statusu
kulturnega
 delavca ali o umetniškem dosežku,
 sekundarni dokumenti imajo dopolnilno in pojasnjevalno prošnjo in so:
bibliografski podatki
 kandidata oz. kritiške reference z umetniškega področja, dokazila o članstvu v
nacionalni ali
 mednarodni organizaciji s področja umetnosti in druga potrdila o statusu aktivnega
 umetniškega delovanja na državnem ali mednarodnem nivoju;
dolgotrajno bolni študenti:
 zdravniško potrdilo zdravnika specialista, iz katerega je razvidno, da gre za
kronično
 bolezen ali bolezen, ki bo predvidoma trajala še najmanj tri mesece in bo vplivala
na
 študentovo opravljanje študijskih obveznosti;
študenti funkcionarji:
 fotokopijo sklepa o imenovanju na funkcijo, ki je bil izdan skladno s splošnimi akti
Univerze;
drugi študenti, ki zaradi posebnih okoliščin potrebujejo prilagojene pogoje izobraževanja:
 odločbo CSD za študenta ali za družinske člane v skupnem gospodinjstvu,
 mnenje CSD za študenta ali za družinske člane v skupnem gospodinjstvu,
 policijski zapisniki oz. ukrepi, ki izkazujejo izjemne socialne in družinske razmere,
 izpisek iz rojstne matične knjige za otroka (za otroke stare do 3 let),
 potrdilo o izboru za udeležbo na mednarodnih tekmovanjih iz znanja,
 potrdilo odgovorne osebe fakultete o vključenosti v pomembne raziskovalne
projekte,
 drugo _____________________________________________________
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4. (obkrožite, če želite zaprositi in dopolnite) Skladno z določbo 3. odstavka 8. člena
Pravilnika o
študentih s posebnim statusom na Univerzi v Mariboru prosim, da komisija članice,
pristojna za
študijske zadeve, sama odloči v odločbi iz 7. člena tega Pravilnika tudi o obsegu in načinu
uresničevanja pravice iz 1. alineje 1. odstavka 8. člena tega pravilnika za naslednje
predmete:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5. Utemeljitev oz. druge pomembne informacije za komisijo:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

V kraju ____________________, dne ________________

_________________
podpis študenta

V tej prošnji se izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki,
uporabljajo kot
nevtralni za ženski in moški spol.
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Priloga 2: Tabela s številom prošenj

VRSTA
PROŠENJ
Prošnje za
neposredni vpis v
višji letnik
Prošnje za vpis v
višji letnik z
manjkajočimi
obveznostmi
Prošnje za
ponavljanje letnika
Prošnje za
podaljšanje
absolventskega
staža
Prošnje za
status
športnika
Prošnje za dodelitev
posebnega statusa
Prošnje za dodelitev
mirovanja statusa
zaradi materinstva
Prošnje za
podaljšanje
veljavnosti teme
diplomskega dela
Prošnje za
podaljšanje roka
zagovora
diplomskega dela
Prošnje za
spremembo
naslova
diplomskega dela
Prošnje za izredno
potrditev diplome
teme
Prošnje za menjavo
mentorja pri
diplomskem delu

ŠTEVILO
PREJETIH

ŠTEVILO
ZAVRNJENIH

ŠTEVILO
ODOBRENIH

2

0

2

258

77

181

87

18

69

98

18

80

7

1

6

15

3

12

1

0

1

121

1

120

1

0

1

1

0

1

1

0

1

5

0

5
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Prošnje za potrditev
somentorja pri
diplomskem delu

1

0

1

Prošnje za izdelavo
in zagovor
diplomske naloge v
angleškem jeziku

3

0

3

1

0

1

2

2

0

47

5

42

2

0

2

27

2

25

8

3

5

3

2

1

2

6

3

0

3

3

2

1

Prošnje za ustno
opravljanje
komisijskega izpita
Prošnje za
opravljanje izpita
kot občan
Prošnje za
dokončanje študija
po prekinitvi
Prošnje za
opravljanje izpita
pri drugem nosilcu
Prošnje za
zviševanje ocen
Prošnje za
zamenjavo
izbirnega predmeta
Prošnje za menjavo
študijskega
programa
Prošnje za dodelitev
diferencialnih
izpitov
Prošnje za
vzporedni študij
Prošnje za
predčasno
opravljanje
obveznosti za višji
letnik

8

Vir: Fakulteti x in y, UM (2010/11 in 2011/12)
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