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Zveza: Dopis, ki smo ga prejeli dne 22. 9. 2016, št. 014-2/2016

Spoštovani.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 
63/04; v nadaljevanju: ZViS-D) iz leta 2004, ki je uvedel novo, tako imenovano 
»bolonjsko« strukturo za pridobitev visokošolske izobrazbe s tremi stopnjami, je v 
drugem odstavku prehodne določbe 48. člena določil rok, do katerega študenti 
prejšnjih študijskih programov, uvedenih z Zakonom o visokem šolstvu leta 1994, lahko 
končajo izobraževanje, in sicer najdlje do izteka študijskega leta 2015/16 – to je do 
30. 9. 2016. Po tem datumu dokončanje teh študijskih programov ne bo več mogoče, 
pri čemer ZViS-D ne predvideva nobenih izjem. Gre za materialni nepodaljšljiv torej 
ultimativni zakonski rok, v katerega ni dopustno posegati, kar pomeni, da  je potrebno 
vse pritožbe rešiti do vključno 30. 9. 2016. Če posameznik na primer do 30. 9. 2016 ni 
zaključil študijskega programa, torej ni uspešno opravil zagovora diplomskega/ 
magistrskega/doktorskega dela, potem študija ni zaključil do zakonsko predpisanega 
roka. Pri tem ponovno poudarjamo, da je rok 30. 9. 2016 bil z ZViS-D objavljen junija 
2004, torej pred več kot 12 leti, prav z razlogom, da so bili posamezniki dovolj zgodaj 
seznanjeni z njim in imeli na voljo dovolj časa za dokončanje teh »starih« študijskih 
programov. Uveljavljanje pravic študentov, ki jih določajo statutarna in druga pravila 
visokošolskih zavodov, na ta rok ne vpliva, zato uveljavljanje pravic študentov v zvezi z 
zaključevanjem »predbolonjskih« študijskih programov po 30. 9. 2016 ni več mogoče. 

Dr. Stojan Sorčan
Direktor Direktorata za visoko šolstvo

Poslati: 
- UL, Mihaela Bauman Podojsteršek (Glavni.tajnik@uni-lj.si, rektorat@uni-lj.si) – po e-
pošti in priporočeno po pošti.

Univerza v Ljubljani
Mihaela Bauman Podojsteršek

e-pošta: Glavni.Tajnik@uni-lj.si
rektorat@uni-lj.si
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