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Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in
omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo – visokošolski
ukrepi

Obveščamo vas, da je Državni zbor v četrtek dne 2. 4. 2020 sprejel Zakon o interventnih
ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in
gospodarstvo (ZIUZEOP; v nadaljevanju: interventni zakon) in ga skladno s Poslovnikom
državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in
38/17) poslal Državnemu svetu.
V nadaljevanju predstavljamo ukrepe za področje visokega šolstva, ki jih prinaša interventni
zakon, pri čemer posebej poudarjamo, da bodo ti ukrepi začeli veljati šele z uveljavitvijo
interventnega zakona, torej naslednji dan po njegovi objavi v Uradnem listu RS.
Interventni zakon za področje visokega šolstva uvaja dva ukrepa, določena v 48. in 49. členu
poglavja 3.4 Visoko šolstvo.

48. člen interventnega zakona (spremembe obveznih sestavin študijskih programov):
»Ne glede na določbe sedmega odstavka 32. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS,
št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16,
61/17 - ZUPŠ in 65/17) lahko visokošolski zavodi za študijsko leto 2019/2020 sprejmejo
spremembe obveznih sestavin študijskih programov iz pete, šeste, devete, desete in enajste
alineje tretjega odstavka 35. člena, ki začnejo veljati že v tem študijskem letu za vse vpisane
študente ne glede na določbo prve alineje prvega odstavka 66. člena.«
Pojasnilo
Interventni ukrep dovoljuje visokošolskim zavodom, da zaradi epidemije COVID-19 lahko med
študijskim letom 2019/20 spremenijo naslednje obvezne sestavine študijskih programov: načine
ocenjevanja, način izvajanja študija, pogoje za dokončanje študija in pogoje za dokončanje
posameznih delov programa, če jih program vsebuje, ter merila za priznavanje znanja in
spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program. Z interventnim zakonom je določeno, da te

spremembe začnejo veljati takoj in za vse vpisane študente, ne glede na veljavne določbe
sedmega odstavka 32. člena Zakona o visokem šolstvu, v skladu s katerim morajo biti
spremembe študijskih programov sprejete na pristojnih organih visokošolskih zavodov in
poslane na Nakvis pred objavo razpisa za vpis.
Poudarjamo, da spremembe sprejete v okviru intervencijskih ukrepov veljajo samo v študijskem
letu 2019/20. Za študijsko leto 2020/21 veljajo študijski programi, kot so bili sprejeti in sporočeni
na Nakvis pred objavo razpisov za vpis za študijsko leto 2020/21.
O spremembah študijskih programov zaradi epidemije COVID-19 boste morali visokošolski
zavodi še vedno obvestiti tudi Nakvis, ki bo določil način in rok sporočanja teh sprememb za
študijsko leto 2019/20. V času urejanja sprememb študijskih programov za študijsko leto
2019/20 naj visokošolski zavodi na Nakvis ne sporočajo sprememb za študijsko leto 2021/22

49. člen interventnega zakona (podaljšanje statusa študenta):
»Ne glede na določbe 70. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno
prečiščeno besedilo, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 - ZUPŠ in
65/17) imajo pravico do podaljšanja statusa študenta v študijskem letu 2020/2021 tudi študenti,
ki zaradi nastanka izjemnih okoliščin v letu 2020, ki neposredno vplivajo na izvajanje študijske
dejavnosti v študijskem letu 2019/2020, niso mogli redno in v roku opraviti svojih študijskih
obveznosti.«
Pojasnilo
Zaradi trenutnih izjemnih okoliščin, ki neposredno vplivajo na izvedbo študijske dejavnosti v
študijskem letu 2019/20, imajo študenti, ki ne bodo mogli redno in v roku opraviti študijskih
obveznosti, pravico do podaljšanega statusa študenta v študijskem letu 2020/21.
Interventni ukrep podaljšanja statusa študenta za vpis v študijskem letu 2020/21 uvaja možnost
dodatnega leta, in sicer ne glede na to ali je študent že ponavljal letnik in/ali je že koristil
možnost podaljšanja statusa študenta iz upravičenih razlogov v skladu z veljavnim tretjim
odstavkom 70. člena Zakona o visokem šolstvu.
Postopek za dodeljevanje te pravice je na visokošolskih zavodih enak kot v primerih iz tretjega
odstavka 70. člena Zakona o visokem šolstvu, ki ureja podaljšanje statusa študentov iz
upravičenih razlogov.

Pojasnila k interventnemu zakonu glede izvedbe praktičnega izobraževanja
Med sprejemanjem interventnega zakona smo prejeli številna vprašanja glede priznavanja
praktičnega izobraževanja, če ga študenti v času epidemije ne morejo opraviti. Pojasnjujemo,
da se 46. člen interventnega zakona, ki govori o priznavanju praktičnega izobraževanja, ko tega
ni bilo možno izvesti, nanaša izključno na srednješolsko in višješolsko izobraževanje (poglavje
3.3).
Visokošolski zavodi so dolžni zagotoviti, da diplomant s študijskim programom pridobi splošne
ter predmetno-specifične kompetence, kot so določene s študijskim programom. V kolikor
izvedba praktičnega izobraževanja zaradi izjemnih okoliščin ni izvedljiva v izvirni obliki, lahko
visokošolski zavodi izvedbo in obliko smiselno in ustrezno prilagodijo glede na raven

izobraževanja, pri čemer zagotovijo, da študent tudi na drugačen način pridobi ustrezne in
primerljive kompetence v istem ali primerljivem časovnem obsegu.

Pojasnila k urejanju napredovanja študentov v višji letnik v študijskem letu 2020/2021
Glede ureditve izjem za napredovanje že vpisanih študentov za vpis v višji letnik študijskega
programa v študijskem letu 2020/21 menimo, da gre v takih primerih za izjeme, ki jih
visokošolski zavodi že urejajo v statutih v skladu z drugim in tretjim odstavkom 66. člena
Zakona o visokem šolstvu.
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