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Študij diplomantov in vzporedni študij (v povezavi s plačilom šolnine
skladno s 77. členom ZViS za študente, ki so se vpisali pred 15. 12. 2016,
ko je novela (ZViS-K) stopila v veljavo)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 75/16; v
nadaljnjem besedilu: ZViS-K), ki je stopil v veljavo 15. decembra 2016, je z noveliranim 77.
členom Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo,
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14 in 75/16; v nadaljnjem besedilu: ZViS) uveljavil
spremembo glede plačevanja šolnine. Skladno z navedenim tako na Direktorat za visoko
šolstvo v zadnjem času dobivamo veliko vprašanj, povezanih s plačilom šolnine za tiste
študente, ki so se bodisi vpisali na študijske programe na mesta za diplomante bodisi na mesta
za vzporedni študij še predno je ZViS-K stopil v veljavo:
 Študij diplomantov: ali je za študente, ki so se vpisali na redna vpisna mesta za
diplomante, predno je stopil v veljavo ZViS-K, s študijskim letom 2017/18 za njihov
nadaljnji študij predvideno plačilo šolnine?
 Vzporedni študij: ali je za študente, ki so se vpisali na redna vpisna mesta za vzporedni
študij, predno je stopil v veljavo ZViS-K, s študijskim letom 2017/18 predvideno plačilo
šolnine na vzporednem študiju po tem, ko na prvem (matičnem) študiju študent
diplomira?
ZViS v 77. členu ureja šolnino in druge prispevke in tako določa:
»Šolnina in drugi prispevki za študij po študijskih programih z javno veljavnostjo so
prihodek visokošolskega zavoda in se določijo v skladu s predpisom ministra,
pristojnega za visoko šolstvo.
S predpisom iz prejšnjega odstavka se lahko določijo tudi prispevki za druge
posamične storitve visokošolskega zavoda.
Državljanom Republike Slovenije in državljanom članic Evropske unije šolnine ni
mogoče predpisati za izobraževanje v okviru dodiplomskih študijskih programov in podiplomskih
študijskih programov druge stopnje z javno veljavnostjo, ki se izvajajo kot javna služba.

Ne glede na prejšnji odstavek se državljanom Republike Slovenije in državljanom
članic Evropske unije šolnina lahko zaračuna, če imajo že doseženo izobrazbo, ki ustreza
najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, v katerega so vpisani, oziroma še
nimajo dosežene izobrazbe, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe pridobljene po študijskem
programu, v katerega so vpisani, in jim je prenehal status študenta v skladu z 70. členom tega
zakona na prejšnjem študijskem programu.
Postopke in roke za vpis ter vpisna mesta iz prejšnjega odstavka določi minister v
predpisu iz osmega odstavka 40. člena tega zakona.«
ZViS-K je torej s citirano določbo novega četrtega odstavka 77. člena ZViS uveljavil novost, saj
ta določa, da se državljanom Republike Slovenije in državljanom članic Evropske unije šolnina
lahko zaračuna, če imajo že doseženo izobrazbo, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe,
pridobljene po študijskem programu, v katerega so vpisani, oziroma še nimajo dosežene
izobrazbe, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe pridobljene po študijskem programu, v katerega
so vpisani, in jim je prenehal status študenta v skladu s 70. členom.
Nadalje ZViS v 66. členu določa pravice in dolžnosti študentov in tako v prvem odstavku določa:
»Študenti imajo pravico do vpisa in izobraževanja pod enakimi, z zakonom, statutom
in študijskim programom določenimi pogoji. Pri tem:
se ob rednem napredovanju izobražujejo in dokončajo študij pod pogoji, ki so veljali ob
vpisu,
lahko enkrat v času študija ponavljajo letnik ali spremenijo študijski program ali smer zaradi
neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu,
se lahko izobražujejo po več študijskih programih (vzporedno izobraževanje), po
interdisciplinarnih ali po individualnih študijskih programih, ki jih izvaja eden ali več
visokošolskih zavodov,
lahko napredujejo in dokončajo študij v krajšem času, kot je predvideno s študijskim
programom.«
Pri prvi alineji je ključno razumevanje termina 'redno napredovanje'. Za redno napredovanje se
smatra napredovanje v višji letnik brez vmesnih prekinitev, tudi brez ponavljanja letnika. Tem
študentom se omogoči dokončanje študija pod pogoji, ki so veljali ob vpisu.



ŠTUDIJ DIPLOMANTOV v povezavi s 77. in 66. členom ZViS:

Diplomanti, ki so se vpisali na redna vpisna mesta za diplomante predno je stopil v
veljavo ZViS-K, za njihov študij visokošolski zavodi ne zaračunajo šolnine, če študent
redno napreduje v višji letnik (veza prva alineja 66. člena ZViS, ki določa, da imajo študenti
pravico do vpisa in izobraževanja pod enakimi, z zakonom, statutom in študijskim programom
določenimi pogoji: »Pri tem se ob rednem napredovanju izobražujejo in dokončajo študij pod
pogoji, ki so veljali ob vpisu«). V kolikor pogoj rednega napredovanja ni izpolnjen,
visokošolski zavod študentom s študijskim letom 2017/18 (ali s katerimkoli drugim
študijskim letom ob nastopu tega dejstva – neizpolnjenega pogoja rednega
napredovanja) za njihov študij zaračuna šolnino.



VZPOREDNI ŠTUDIJ v povezavi s 77. in 66. členom ZViS:

Študentom, ki so se vpisali na redna vpisna mesta za vzporedni študij predno je stopil v
veljavo ZViS-K, visokošolski zavodi ne zaračunajo šolnine, če so na matičnem študiju že
diplomirali (ali še bodo), ob predpostavki, da na vzporednem študiju redno napredujejo v
višji letnik (upoštevajoč prvo alinejo 66. člena ZViS, ki določa, da imajo študenti pravico do
vpisa in izobraževanja pod enakimi, z zakonom, statutom in študijskim programom določenimi

pogoji: »Pri tem se ob rednem napredovanju izobražujejo in dokončajo študij pod pogoji, ki so
veljali ob vpisu«).V kolikor pogoj rednega napredovanja ni izpolnjen, študentom s
študijskim letom 2017/18 (ali kadarkoli kasneje – kot pojasnjeno že zgoraj glede študija
diplomantov) visokošolski zavod zaračuna šolnino na vzporednem študiju, če so na
matičnem študiju diplomirali.
Podatke o rednem napredovanju in diplomiranju visokošolski zavodi preverjajo z vpisom v višji
letnik. Za kontrolo rednega napredovanja visokošolski zavod razpolaga z vsemi podatki,
kontrola dokončanja t.i. matičnega študija pa bo omogočena preko informacijskega sistema
eVŠ. Ko se bo na primer študent, ki je vpisan na rednem študiju na mestih za diplomante, v
študijskem letu 2017/18 želel vpisati v 2. letnik, bo visokošolski zavod preveril, če je študent
redno napredoval v višji letnik – torej ali je bil v 1. letnik vpisan v študijskem letu 2016/17. Če je
predpostavka 'rednega napredovanja' izpolnjena, potem za njegov študij ni predvideno plačilo
šolnine, če predpostavka 'rednega napredovanja' ni izpolnjena, potem visokošolski zavod
zaračuna šolnino takemu študentu. Isto velja tudi za vzporedne študente: ko se bo na primer
študent na vzporednem študiju v študijskem letu 2017/18 želel vpisati v višji letnik, pa je na
matičnem študiju že diplomiral, bo visokošolski zavod preveril, če je izpolnjena predpostavka
'rednega napredovanja'; če predpostavka 'rednega napredovanja' ni izpolnjena, potem
visokošolski zavod za vzporedni študij zaračuna šolnino takemu študentu.
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