
 
 

 
 

Številka: 500-01-5/2022/6                                                   
Ljubljana, 10. 6. 2022 
                            
 
Na podlagi prve alineje prvega odstavka 97. člena Ustave Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13, 75/16 in 92/21) 
je Državni svet Republike Slovenije na 52. seji 8. 6. 2022 sprejel  

 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA O NUJNIH 
UKREPIH NA PODROČJU ZDRAVSTVA 

 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 
 
Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 112/21, 189/21 in 
206/21 – ZDUPŠOP, v nadaljevanju: ZNUPZ), ki je bil sprejet 7. 7. 2021 in je stopil v 
veljavo 14. 7. 2021, v prvem odstavku 19. člena določa, da lahko ministrstvo, 
pristojno za zdravje, nameni sredstva za dodelitev štipendije, ki je vezana na njegovo 
delovno področje. Navedeni štipendijski ukrep ministrstva, pristojnega za zdravje, na 
podlagi šestega odstavka 19. člena ZNUPZ velja do 30. septembra 2029. 
Dodeljevalec omenjene štipendije je po drugem odstavku 19. člena ZŠtip-1 Javni 
štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (v 
nadaljevanju: sklad), pri čemer se pravico do štipendije skladno s tretjim odstavkom 
istega člena dodeli na podlagi javnega razpisa, ki ga sklad objavi na svoji spletni 
strani, z javnim razpisom pa se lahko določijo tudi posebni pogoji, ki jih mora 
izpolnjevati vlagatelj za pridobitev štipendije. Na podlagi petega odstavka istega 
člena se za podeljevanje štipendij, upravičence, pogoje za dodelitev, postopke 
dodeljevanja štipendij, sofinanciranje kadrovskih štipendij, vire financiranja, vodenje 
evidenc, dolžnost poročanja in nadzor uporabljajo določbe Zakona o štipendiranju 
(Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C, 8/16, 61/17 – ZUPŠ, 31/18 in 54/22 – 
ZUPŠ-1, v nadaljevanju: ZŠtip-1). ZŠtip-1 je sistemski zakon, ki ureja državne 
štipendije, Zoisove štipendije, štipendije za deficitarne poklice, štipendije za Slovence 
v zamejstvu in po svetu ter štipendije Ad futura. Glede na sam namen podeljevanja 
štipendij v okviru ZNUPZ se za postopke dodeljevanja štipendij uporabljajo določbe 
ZŠtip-1, ki urejajo kadrovske štipendije. Cilj kadrovskih štipendij je namreč 
povezovanje mladih in delodajalcev, saj si delodajalci z dolgoročnim kadrovskim 
načrtovanjem zagotovijo razvoj ustreznih kadrov, ki jih potrebujejo. Prednost 
kadrovskih štipendij je tudi v tem, da zagotavljajo takojšnjo prvo zaposlitev po 
končanem šolanju. Zakonska rešitev iz 19. člena ZNUPZ je bila v zakonski predlog 
dodana z amandmajem, pri čemer je bilo opredeljeno, da je namen določbe 
spodbuditi kandidate k izobraževanju na področju zdravstva in k nadaljevanju 
karierne poti v zdravstvu. S tem ukrepom je predlagatelj amandmaja predvideval, da 
bo mogoče začasno zadržati odliv izobraženega zdravstvenega kadra v druge 
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gospodarske sfere ali celo v tujino.1 
 
Predlagatelj amandmaja je finančne posledice predloga zakona ocenil na 
3.700.000,00 EUR, Ministrstvo za zdravje pa je po sprejemu zakona predvidelo 
3.636.000,00 EUR sredstev za štipendijski ukrep na področju zdravstva, pri čemer so 
omenjena sredstva namenska in se lahko dodelijo samo za pokritje izplačil štipendij.2 
Ministrstvo za zdravje je v okviru predvidene dinamike sofinanciranja upravičenih 
stroškov po proračunskih letih predvidelo za: 
- šolsko oz. študijsko leto 2021/2022 - 100 upravičencev do štipendije; 36.000,00 

EUR; 
- šolsko oz. študijsko leto 2022/2023 - 200 upravičencev do štipendije; 288.000,00 

EUR; 
- šolsko oz. študijsko leto 2023/2024 - 300 upravičencev do štipendije; 432.000,00 

EUR; 
- šolsko oz. študijsko leto 2024/2025 - 400 upravičencev do štipendije; 576.000.00 

EUR; 
- šolsko oz. študijsko leto 2025/2026 - 400 upravičencev do štipendije; 576.000.00 

EUR; 
- šolsko oz. študijsko leto 2026/2027 - 400 upravičencev do štipendije; 576.000.00 

EUR; 
- šolsko oz. študijsko leto 2027/2028 - 400 upravičencev do štipendije; 576.000.00 

EUR; 
- šolsko oz. študijsko leto 2028/2029 - 400 upravičencev do štipendije. 576.000.00 

EUR.3 
 
ZŠtip-1 v 70. členu določa minimalno sofinancirano kadrovsko štipendijo, ki ne sme 
biti nižja od državne štipendije brez dodatkov za četrti dohodkovni razred, kot je 
urejena v zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Prvi odstavek 71. 
člena ZŠtip-1 dodatno določa, da se sofinanciranje dodeli v višini 50 % kadrovske 
štipendije, vendar največ v višini 30 % minimalne plače. Po trenutno veljavni ureditvi 
kadrovska štipendija, ki jo lahko uveljavlja delodajalec za sofinanciranje, ne sme biti 
nižja od 128,90 EUR, najvišji znesek sofinanciranja pa je omejen na 307,27 EUR 
mesečno. Navedeno pomeni, da znaša najnižje letno sofinanciranje kadrovske 
štipendije 1.546,80 EUR, najvišje pa 3.687,24 EUR. Ob upoštevanju dinamike izplačil 
štipendij na podlagi 19. člena ZNUPZ, kot jo je določilo Ministrstvo za zdravje, bi bilo 
v šolskem letu 2021/2022 v primeru izplačil najnižjega zneska štipendije do tega 
upravičenih 23 upravičencev, ob upoštevanju najvišjega zneska štipendije pa bi bilo 
do izplačila upravičenih zgolj 9 upravičencev in ne 100, kolikor jih je predvidel 
predlagatelj omenjene zakonske rešitve. V šolskem letu 2022/2023 pa bi bilo v 
primeru izplačila najnižjega zneska štipendije do nje upravičenih 186 upravičencev, v 
primeru izplačila najvišjega zneska pa zgolj 78 upravičencev. 
 
V šolskem oziroma študijskem letu 2021/2021 sklad ni izvedel nobenega razpisa na 
podlagi 19. člena ZNUPZ, saj za omenjene aktivnosti ni imel zagotovljenih dodatnih 

                                                           
1
 Amandma (Za novo 7. poglavje in za novi 19.a člen) 30. 6. 2021, SDS - Poslanska skupina 

Slovenske demokratske stranke, NSi - Poslanska skupina Nova Slovenija - krščanski demokrati, SMC 
- Poslanska skupina Stranke modernega centra. 
2
 Dopis Ministrstva za zdravje št. 0070-203/2021/9 z dne 17. 12. 2021. 

3
 Dopis Ministrstva za zdravje št. 0070-203/2021/9 z dne 17.12.2021. 
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finančnih sredstev4. Sredstva, ki jih predvideva 19. člen ZNUPZ, so namreč po 
razlagi Ministrstva za zdravje strogo namenska, kar pomeni, da se jih lahko porabi 
zgolj za kritje sofinanciranja štipendij upravičencem iz 19. člena ZNUPZ. Sklad je 
Ministrstvo za delo, družino in enake možnosti pozval k zagotovitvi dodatnih finančnih 
sredstev za zaposlitev dodatnega kadra za izvajanje 19. člena ZNUPZ in opozoril na 
problematiko preobremenjenosti sklada z izvajanjem obstoječih oz. ustaljenih 
razpisov na podlagi ZŠtip-1, saj sklad letno objavi okrog štirinajst novih razpisov, pri 
čemer mora Oddelek za štipendije in programe Ad futura odločiti o več kot 10.000 
novih upravnih zadevah na leto.5 Po podatkih sklada je bil povprečni čas reševanja 
zadev na celotnem področju njegovega delovanja 2020 trideset dni.6 Kot izpostavlja 
sklad, se z obravnavo štipendijskih zadev ukvarja zgolj sedemnajst zaposlenih, zato 
jih že zdaj pesti kadrovska podhranjenost. Poleg tega se z zadevami ukvarjajo še 
finančna služba sklada, oddelek za izterjavo in glavna pisarna.7 Sklad je Ministrstvo 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v luči utemeljevanja potrebe po 
dodatnih finančnih sredstvih podrobno seznanil s postopkom dodeljevanja štipendij v 
skladu z določbami ZŠtip-1 in zastarelostjo informacijskega sistema za obdelavo 
vlog.8 Sklad je prav tako pojasnil, da bi obremenitev, ki bi bila posledica izvajanja 
javnih razpisov iz 19. člena ZNUPZ do 30. septembra 2029, brez dodatnega 
financiranja, zagotovo pomenila znatno upočasnitev podeljevanja drugih vrst štipendij 
(kot so, na primer, Zoisove štipendije).9  
 
Zaradi neizvajanja ukrepa iz 19. člena ZNUPZ zaradi pomanjkanja finančnih in 
kadrovskih zmogljivosti sklada in težav, ki jih povzroča uporaba določb ZŠtip-1 za 
izvajanje ukrepa iz 19. ZNUPZ, se predlaga spremembo zakona v delu, ki ureja 
subsidiarno uporabo določb ZŠtip-1 in dodelitev dodatnih finančnih sredstev skladu. 
Prav tako se, zaradi zamika pri izvajanju ukrepa iz 19. člena ZNUPZ in odstopa od 
določb ZŠtip-1, določa novo višino štipendij in dinamiko izplačevanja. 
 
 
2. CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE PREDLOGA ZAKONA 
 
2.1 CILJ 
 
Cilj predloga zakona je omogočiti skladu ustrezne pogoje za izvedbo javnih razpisov 
oziroma postopkov dodeljevanja štipendij po 19. členu ZNUPZ, tako da se bo 
zagotovilo dodatna namenska finančna sredstva za kadrovsko okrepitev sklada in 
kritje ostalih stroškov, povezanih z izvajanjem ukrepa iz 19. člena ZNUPZ.  
 
Obenem je cilj predloga zakona omogočiti odstop od subsidiarne uporabe določb 
ZŠtip-1 in omogočiti Ministrstvu za zdravje, da podrobneje uredi izvajanje 
štipendijskega ukrepa po 19. členu ZNUPZ s pravilnikom. 
 
 

                                                           
4
 Odgovor sklada Državnemu svetu RS št. 002-3/2022-2 z dne 3. 5. 2022. 

5
 Odgovor sklada Državnemu svetu RS št. 002-3/2022-2 z dne 3. 5. 2022. 

6
 Letno poročilo 2020, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, 

str. 14. 
7
 Dopis sklada št. 1102-1/2021-25 z dne 21. 12. 2021. 

8
 Prav tam. 

9
 Prav tm. 
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2.2 NAČELA  
 
Predlog zakona zasleduje načelo učinkovitega izvajanja ukrepa iz 19. člena ZNUPZ z 
naslavljanjem težav, ki se pojavljajo v praksi in stremi k čimprejšnjemu začetku 
izvajanja omenjenih ukrepov v luči porabe za to zagotovljenih namenskih sredstev. 
 
2.3 POGLAVITNE REŠITVE  
 
Predlog zakona določa zakonsko možnost, da ministrstvo, pristojno za zdravje, 
skladu zagotovi ustrezna finančna sredstva, ki bodo namenjena kritju stroškov 
sklada, ki jih bo slednji imel zaradi izvajanja ukrepov iz 19. člena ZNUPZ. Na podlagi 
prvega odstavka 19. člena ZNUPZ lahko ministrstvo, pristojno za zdravje, nameni 
sredstva za dodelitev štipendije, ki je vezana na delovno področje ministrstva, kar 
pomeni, da so omenjena sredstva namenska in so namenjena zgolj sofinanciranju 
štipendij in jih ni mogoče porabiti za kritje ostalih stroškov, ki so povezani z 
izvajanjem 19. člena ZNUPZ. S predlagano dopolnitvijo drugega odstavka 19. člena 
ZNUPZ se vzpostavlja zakonska podlaga tudi za kritje vseh ostalih stroškov, ki so 
povezani z izvajanjem ukrepa iz 19. člena ZNUPZ, predvsem stroškov dodatnih 
zaposlitev na skladu, saj ukrep iz 19. člena ZNUPZ uvaja novo vrsto štipendije, ki jo 
za potrebe ministrstva, pristojnega za zdravje, izvaja sklad, kar pomeni, da se je z 
ureditvijo iz 19. člena ZNUPZ skladu dodelilo nove zakonske naloge, za izvajanje 
katerih skladu niso bila namenjena dodatna finančna sredstva. S ciljem zaposlitve 
dodatnega kadra, ki bo na skladu izvajal razpise za potrebe ministrstva, pristojnega 
za zdravje, je treba spremeniti tudi kadrovski načrt sklada na način, da se poveča 
število dovoljenih zaposlitev za eno osebo.  
 
Obenem predlog zakona predvideva odstop od določb ZŠtip-1 pri izvajanju ukrepa iz 
19. člena ZNUPZ, in sicer na način, da minister, pristojen za področje zdravstva, s 
pravilnikom predpiše način izvajanja ukrepa iz 19. člena ZNUPZ. Z odstopom od 
določb ZŠtip-1 se omogoča celotno financiranje štipendije s strani ministrstva, 
pristojnega za zdravje, in se odstopa od ureditve sofinanciranja štipendije, kot to velja 
za kadrovske štipendije na podlagi ZŠtip-1. V pravilniku minister, pristojen za zdravje, 
podrobneje uredi podeljevanje štipendij, upravičence, pogoje za dodelitev štipendij, 
postopke dodeljevanja štipendij, vire financiranja, vodenje evidenc, dolžnost 
poročanja in nadzor. Omenjen odstop od določb ZŠtip-1 je potreben zaradi lažjega 
doseganja ciljev, ki jih je zasledoval zakonodajalec pri urejanju ukrepa iz 19. člena 
ZNUPN, in sicer spodbujanje izobraževanja na področju zdravstva in spodbujanje 
zaposlitve na omenjenem področju. Določbe ZŠtip-1 ne omogočajo uresničevanja 
omenjenega cilja v celoti, predvsem zaradi neprilagojenosti posebnostim 
izobraževanja zdravstvenih delavcev in zaradi omejitev, ki veljajo za izplačilo 
kadrovskih štipendij.  
 
Predlog zakona predvideva, da se bo vsako študijsko leto dodelilo 100 štipendij na 
podlagi 19. člena ZNUPZ, in sicer 70 štipendij za področje zdravstvene in babiške 
nege v višini 300,00 EUR/mesec in 30 štipendij za področje medicine v višini 400,00 
EUR/mesec. V luči zamika pri izvajanju ukrepa iz 19. člena ZNUPZ in zagotavljanju 
večje stimulativnosti ukrepa se predvideva izvedbo 5 javnih razpisov v skupni višini 
3.960.000,00 EUR.  
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3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA ZAKONA ZA DRŽAVNI 
PRORAČUN NA DRUGA JAVNA FINANČNA SREDSTVA 

 
Predlog zakona ima vpliv na državni proračun.  
 
Zaradi izvajanja ukrepa iz 19. člena ZNUPZ bo skladno s predlagano zakonsko 
spremembo do leta 2029 treba zagotoviti dodatna finančna sredstva v višini 
260.000,00 EUR za kritje stroška financiranja štipendij v proračunu ministrstva, 
pristojnega za zdravje. Omenjeni znesek predstavlja razliko med že predvidenimi 
finančnimi sredstvi za izvajanje ukrepa iz 19. člena ZNUPZ (sofinanciranje 
kadrovskih štipendij v višini 3.700.000,00 EUR) in novo oceno predvidenih stroškov 
za štipendiranje (3.960.000,00 EUR). Ocena je opravljena ob predpostavki, da se 
podeli vse štipendije, da vsi imetniki štipendij iz 19. člena ZNUPZ redno napredujejo 
in redno zaključijo izobraževanje. 
 
Poleg omenjenega bo v proračunu ministrstva, pristojnega za zdravje, treba 
zagotoviti dodatna sredstva v višini 313.875,00 EUR do leta 2029 za financiranje 
dodatne zaposlitve na skladu za namene izvajanja 19. člena ZNUPZ.  
 
Dodatna sredstva se bodo zagotovila v proračunskih letih, za katera proračun še ni 
sprejet. 
 
Predlog zakona nima finančnih posledic na druga javna finančna sredstva. 
 
4. NAVEDBA, DA SO SREDSTVA ZA IZVAJANJE ZAKONA V DRŽAVNEM 

PRORAČUNU ZAGOTOVLJENA, ČE PREDLOG ZAKONA PREDVIDEVA 
PORABO PRORAČUNSKIH SREDSTEV V OBDOBJU, ZA KATERO JE BIL 
DRŽAVNI PRORAČUN ŽE SPREJET 

 
Sredstva za izvajanje zakona so v obdobju, za katero je bil državni proračun že 
sprejet, zagotovljena na proračunski postavki 211440 Štipendiranje na področju 
zdravstva – 19. čl. ZNUPZ. 
 
5. PRIKAZ UREDITVE V DRUGIH PRAVNIH SISTEMIH IN PRILAGOJENOSTI 

PREDLAGANE UREDITVE PRAVU EVROPSKE UNIJE 
 
 
5.1 Prilagojenost ureditve pravnemu redu Evropske unije 
 
Predlog zakona ni predmet ureditve prilagajanja predpisom Evropske unije. 
 
5.2 Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih 
 
Avstrija 
 
V Gradiščanski, v zvezni deželi Avstrije, so do mesečne štipendije v višini 300,00 
EUR upravičeni tisti študenti medicine, ki so vpisani v vsaj tretji letnik študija. 
Štipendisti se morajo zavezati, da bodo po končanem šolanju čim prej oziroma 
najpozneje v enem letu začeli in končali usposabljanje za poklic zdravnika splošne 
medicine ter ga zaključili z izpitom. Po končanem usposabljanju morajo začeti 
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opravljati zdravniško dejavnost v deželi Gradiščanski v trajanju vsaj 60 mesecev. 
Postopke dodeljevanja štipendij izvede gradiščanska deželna vlada. 
 
Francija 
 
V mestu Brive podeljujejo mesečne štipendije za bodoče zdravnike, do katerih so 
upravičeni študenti medicine od 5. letnika dalje, če se zavežejo, da bodo po 
končanem izobraževanju opravljali svoj poklic na območju mesta. Višina štipendije je 
odvisna od tega, za koliko časa se štipendist zaveže, da bo po koncu študija opravljal 
zdravniško službo. Če se dodeli letno višino štipendije od 5. letnika študija dalje v 
višini 6.000,00 EUR, je štipendist zavezan opravljati zdravniško službo na območju 
mesta tri leta. Vsako prošnjo za štipendijo prouči komisija za dodelitev štipendij. 
Dodelitev štipendije obravnava občinski svet mesta Brive, mesto in upravičenec pa 
nato skleneta štipendijski sporazum.  
 
Nemčija 
 
V Nemčiji Ministrstvo za socialne zadeve in socialno kohezijo Zvezne dežele Saške s 
štipendijo podpira bodoče zdravnike splošne medicine. Pogoj za dodelitev štipendije 
je, da bodoči zdravniki ostanejo po končanem študiju na Saškem. Upravičenci do 
štipendije dobijo za celotno obdobje rednega študija štipendijo v višini 1.000,00 EUR 
na mesec, financiranje pa je omejeno na skupno 20 zdravnikov. Štipendisti imajo 
obveznosti že v času študija, tako da morajo opraviti na leto 24 dni prakse pri 
splošnem zdravniku. Takoj po  uspešno zaključenem študiju so zavezani, da opravijo 
nadaljnje usposabljanje za splošnega zdravnika in v šestih mesecih po zaključku 
nadaljnjega usposabljanja delajo kot splošni zdravniki na Saškem šest let, in sicer 
najmanj eno leto za vsako leto štipendije. Postopke dodeljevanja štipendij izvede na 
podlagi sporazuma in s sodelovanjem pristojnega ministrstva Združenje zdravnikov 
obveznega zdravstvenega zavarovanja na Saškem. 
 
6. RAZLOG ZA OBRAVNAVO PO SKRAJŠANEM POSTOPKU 
 
Ker gre za manj zahtevno spremembo in dopolnitev zakona, se skladno s prvo 
alinejo prvega odstavka 142. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 
92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17, 46/20, 105/21 – odl. US in 
111/21) predlaga obravnavo predloga zakona po skrajšanem postopku. 
 
7. NAVEDBA, KATERI PREDSTAVNIKI PREDLAGATELJA BODO SODELOVALI 

PRI DELU DRŽAVNEGA ZBORA IN DELOVNIH TELES 
 
Pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih teles bo v imenu predlagatelja 
sodeloval državni svetnik mag. Peter Požun.  
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II. BESEDILO ČLENOV 
 

1. člen 
 

V Zakonu o nujnih ukrepih na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 112/21, 189/21 
in 206/21 – ZDUPŠOP) se v drugem odstavku 19. člena doda nov drugi stavek, ki se 
glasi: »Ministrstvo, pristojno za zdravje, skladu zagotovi ustrezna sredstva za 
izvajanje ukrepa iz prvega odstavka tega člena.« 
 
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi: »(5) Minister, pristojen za zdravje, 
sprejme pravilnik, s katerim podrobneje uredi podeljevanje štipendij, upravičence, 
pogoje za dodelitev štipendij, postopke dodeljevanja štipendij, vire financiranja, 
vodenje evidenc, dolžnost poročanja in nadzor nad izvajanjem določb tega člena.« 
 
 

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
 

2. člen 
 

Minister, pristojen za zdravje, sprejme pravilnik iz 1. člena zakona v treh mesecih po 
uveljavitvi tega zakona. 
 
 

3. člen 
 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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III. OBRAZLOŽITEV ČLENOV 
 
K 1. členu: 
 
Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev sklada se v prvem odstavku 1. člena 
vzpostavlja zakonsko podlago za zagotovitev dodatnih finančnih sredstev za 
financiranje stroškov sklada, ki so posledica izvajanja ukrepa iz 19. člena ZNUPZ. 
Stroški, ki so posledica izvajanja ukrepa iz 19. člena ZNUPZ, so predvsem stroški, ki 
so povezani z zaposlitvijo dodatnega kadra (ene osebe) na skladu, ki bo izvajal javne 
razpise iz 19. člena ZNUPZ.  
 
Drugi odstavek 1. člena določa namen, vsebino in obseg pooblastila ministru, 
pristojnemu za zdravje, za izdajo pravilnika, v katerem uredi podeljevanje štipendij, 
upravičence, pogoje za dodelitev, postopke dodeljevanja štipendij, vire financiranja, 
vodenje evidenc, dolžnost poročanja in nadzor. Predlagana sprememba bo 
omogočila odstop od določb ZŠtip-1, ki veljajo za kadrovske štipendije, saj te niso 
prilagojene specifičnosti izobraževanja zdravstvenih delavcev (predvsem ureditvi 
pripravništva, sekundariata in specializacije), in omogočila večjo uresničitev ciljev, ki 
jih zasleduje določba 19. člena ZNUPZ. Z odstopom od določb ZŠtip-1 se vzpostavlja 
možnost financiranja štipendij s strani Ministrstva za zdravje v zneskih, ki bi bili višji 
od trenutno predvidenih 
 
K 2. členu: 
 
Člen določa 3-mesečni rok v katerem mora minister, pristojen za zdravje, sprejeti 
pravilnik iz prvega člena tega zakona, ki bo urejal izvrševanje 19. člena ZNUPZ. 
 
K 3. členu: 
 
Člen določa 15-dnevni rok za začetek veljavnosti predlaganega zakona. 
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IV. BESEDILO ČLENA, KI SE SPREMINJA 
 

19. člen 
 

(1) Ne glede na prvi odstavek 8. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 
56/13, 99/13 – ZUPJS-C, 8/16, 61/17 – ZUPŠ in 31/18) lahko ministrstvo, pristojno za 
zdravje, nameni sredstva za dodelitev štipendije, ki je vezana na delovno področje 
ministrstva. 
(2) Dodeljevalec štipendije je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski 
sklad Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: sklad). 
(3) Pravica do štipendije se dodeljuje na podlagi javnega razpisa, ki ga sklad objavi 
na svoji spletni strani. Z javnim razpisom se lahko določijo tudi posebni pogoji, ki jih 
mora izpolnjevati vlagatelj za pridobitev štipendije. 
(4) O pritožbah zoper odločbe iz prejšnjega odstavka odloča ministrstvo, pristojno za 
zdravje, ki razpisuje štipendijo. 
(5) Za podeljevanje štipendij, upravičence, pogoje za dodelitev, postopke 
dodeljevanja štipendij, sofinanciranje kadrovskih štipendij, vire financiranja, vodenje 
evidenc, dolžnost poročanja in nadzor se uporabljajo določbe zakona, ki ureja 
štipendiranje. 
(6) Ukrep iz tega člena velja do 30. septembra 2029. 
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