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Glasoval sem proti ugotovitvi, da je bil 35. člen Pravilnika o štipendiranju v neskladju z Ustavo in 

zakonom. Ne soglašam namreč z večinskim stališčem, da je izpodbijana določba Pravilnika kršila 

drugi odstavek 120. člen Ustave, ki določa, da upravni organi opravljajo svoje delo ... v okviru in na 

podlagi ustave in zakonov. Ne samo, da izpodbijana določba Pravilnika ima vsebinsko podlago v 

zakonu, še več, ZZZPB sam v 54. členu določa obveznost vračila sredstev, izplačanih za 

zaposlovanje, po moji oceni tudi, ko gre za štipendije. Določba je sicer res uvrščena v posebno 

poglavje, pred poglavjem o štipendiranju. Toda nanaša se na vsa sredstva, namenjena za ukrepe 

aktivne politike zaposlovanja. Po določbi četrtega odstavka 1. člena ZZZPB je štipendiranje ena od 

dejavnosti zaposlovanja. Ozka gramatikalna razlaga, da štipendiranje, četudi dejavnost zaposlovanja, 

ne sodi me ukrepe aktivne politike zaposlovanja v smislu 54. člena ZZZPB, pripelje do 

nesprejemljivega rezultata, ki onemogoča smotrno uporabo sicer omejenih in strogo namenskih 

sredstev za štipendiranje. 

 

Po logiki večinske odločbe bi namreč sploh nikoli ne bilo mogoče zahtevati vrnitve sredstev izplačanih 

štipendij, saj zakon tudi drugih podlag za morebiten takšen zahtevek ne ureja (nikjer drugje kot 

morebiti) v 54. členu, ki pa se po mnenju večine na štipendije ne nanaša. Utemeljitev v sprejeti odločbi 

pa vodi k logičnemu sklepu, da ni pravne podlage na primer tudi za to, da bi Zavod zahteval vrnitev 

štipendij, ki so bile pridobljene na podlagi neresničnih podatkov ali v primerih, ko upravičenec ni 

sporočil podatkov o spremembah, ki vplivajo na pridobitev ali ukinitev pravice (na primer končanje 

študija)? 

 

Zastavlja pa se mi tudi vprašanje, ali je imela pobudnica pravni interes za izpodbijanje navedene 

določbe Pravilnika. O dodelitvi štipendije je namreč Zavod izdal odločbo, v kateri se je izrecno 

skliceval tudi na izpodbijani Pravilnik. Pobudnica je očitno odločbo prejela, zoper njo se ni pritožila, 

prejemala pa je tudi na njeni podlagi dodeljeno štipendijo. Ali je bila torej - glede na to, da iz ZZZPB po 

večinskem mnenju za štipendista ne izhajajo nikakršne obveznosti - štipendija dodeljena do konca 

rednega šolanja brez možnosti, da štipenditor uveljavi kakršnekoli razloge za prenehanje, mirovanje 

ali vračilo štipendije, ali pa je mogoče šteti, da je bila med štipenditorjem in štipendistom sklenjena (in 

realizirana) konsenzualna pogodba o štipendiranju s pogoji, ki so bili navedeni v odločbi in njeni 

prilogi? Če bi bilo tako, potem bi pobudničin pravni položaj ne bil odvisen od tega, ali imajo pogoji, 

dogovorjeni s takšno štipendijsko pogodbo, izrecno zakonsko podlago. 
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