
Kaj na področju štipendiranja prinašajo interventni oziroma začasni ukrepi v 

zvezi s COVID-19 v ZIUOOPE, ZIUPDV in ZZUOOP 
 

 

Pogosta vprašanja / primeri in pojasnila  

 

ZOISOVE ŠTIPENDIJE 

 

1. Katere dosežke za pridobitev Zoisove štipendije v šolskem letu 2021/2022 lahko uveljavlja 

dijak, ki bo v šolskem letu 2021/2022 prešel na višjo raven izobraževanja in se bo vpisal v 1. letnik 

izobraževalnega programa? 

 

Vlagatelj vloge za dodelitev Zoisove štipendije ob prehodu med ravnmi izobraževanja v šolskem letu 

2021/2022 lahko v skladu s prvim odstavkom 80. člena ZZUOOP uveljavlja izjemni dosežek, ki ga je 

dosegel v šolskem letu 2018/2019 in v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021. 

 

To konkretno pomeni, da lahko dijak, ki se bo v šolskem letu 2021/2022 vpisal v 1. letnik srednje šole,  

za pridobitev štipendije za to šolsko leto uveljavlja dosežek iz 7. in 9. razreda osnovne šole.  

 

2. Katero znanstvenoraziskovalno nalogo ali znanstveni prispevek v strokovni ali znanstveni 

publikaciji ali zborniku bo zmožno uveljavljati za pridobitev Zoisove štipendije v šolskem letu 

2021/2022?  

 

Vlagatelj vloge za dodelitev Zoisove štipendije pri prehodu med ravnmi izobraževanja v šolskem oziroma 

študijskem letu 2021/2022 lahko v skladu z drugim odstavkom 80. člena ZZUOOP uveljavlja 

znanstvenoraziskovalno nalogo ali znanstveni prispevek v strokovni ali znanstveni publikaciji ali 

zborniku, objavljeno v šolskem oziroma študijskem letu 2019/2020 in v šolskem oziroma študijskem letu 

2020/2021. 

 

 

V skladu z Zakoni: 

 

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, 

št. 80/20; v nadaljnjem besedilu: ZIUOOPE) v določbah 57. do 60. člena ureja: 

̶ uveljavitev izjemnih dosežkov za pridobitev Zoisove štipendije v šolskem oziroma študijskem 

letu 2020/2021 ob upoštevanju načela enake obravnave vseh vlagateljev; 

̶ mirovanje štipendijskega razmerja v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021 vsem 

štipendistom, ki zaradi posledic epidemije Covid-19 (v nadaljnjem besedilu: epidemija) ne bodo 

napredovali v višji letnik oziroma ne bodo pravočasno zaključili izobraževanja; 

̶ dogovor o daljšem odlogu vračila oziroma obročnem vračanju štipendije; 

̶ možnost prilagoditve obveznosti iz naslova sofinanciranih kadrovskih štipendij tako v korist 

štipendistov kot delodajalcev.  

 

Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (Uradni list RS, št. 98/20 in 152/20 

– ZZUOOP; v nadaljnjem besedilu: ZIUPDV) v 43. členu ureja: 

̶ dodatno prilagoditev glede obveznosti zaposlitve štipendista iz naslova sofinanciranih 

kadrovskih štipendij.  

 

Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20; v 

nadaljnjem besedilu: ZZUOOP) v določbah 79. in 80. člena nadalje ureja: 

̶ varovalko glede uveljavljanja ponovnega sofinanciranja kadrovskih štipendij;  

̶ uveljavitev izjemnih dosežkov za pridobitev Zoisove štipendije v šolskem oziroma študijskem 

letu 2021/2022 ob upoštevanju načela enake obravnave vseh vlagateljev. 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8206

