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VLOGA ZA NADALJNJE PREJEMANJE ZOISOVE ŠTIPENDIJE po ZŠtip 
za študijsko leto 2020/2021

V študijskem letu 2019/2020 sem prejemal Zoisovo štipendijo po ZŠtip oziroma mi je 
pravica mirovala, v 2020/2021 pa se vpisujem v:

višji letnik ISTEGA izobraževalnega programa,

isti letnik ISTEGA izobraževalnega programa,

isti ali višji letnik DRUGEGA izobraževalnega programa.

I. OSEBNI PODATKI O ŠTIPENDISTU*

priimek in ime štipendista EMŠO štipendista

naslov stalnega prebivališča naslov začasnega prebivališča 

naziv banke štipendista

II. PODATKI O IZOBRAŽEVANJU V ŠTUDIJSKEM LETU 2020/2021

redni študent
izredni študent

naziv in kraj izobraževalne institucije

izobraževalni program in študijska smer

LETNIK IZOBRAŽEVANJA v 2019/2020:
2. 3. 4.

dodatno leto ponovni vpis v

5. 6.
POVPREČNA OCENA v preteklem študijskem letu (2019/2020):

do vključno 8,49 od 8,50 do 8,99 9,00 ali več

III. PODATKI O POGOJIH, NA PODLAGI KATERIH UVELJAVLJAM PRAVICO DO NADALJNJEGA PREJEMANJA ZOISOVE ŠTIPENDIJE

V višješolskem ali visokošolskem izobraževanju sem bil glede na povprečno 
oceno uvrščen med najboljših 5 % študentov v posameznem letniku 
posameznega študijskega programa.

1. V višješolskem ali visokošolskem izobraževanju sem dosegel povprečno oceno 
najmanj 8,50.

potrdilo izobraževalne ustanove o vseh številčno izraženih 
ocenah na študijskem programu, izdano po 1.10.2020, prej 
pa le, če je iz potrdila razvidno, da je štipendist opravil vse 
obveznosti vseh dosedanjih letnikov

2. potrdilo izobraževalne institucije o uvrstitvi med najboljših 5 
% študentov v generaciji, izdano po 1.10.2020

3. Dosegel sem izjemni dosežek na posameznem področju družbenega življenja.

SI56

* Oblika za moški spol je uporabljena izključno zaradi večje jasnosti in preglednosti.

V študijskem letu 2020/2021 bom:

Zahtevane priloge glede na uveljavljen pogoj:

letnik

prostor za prejemno štampiljko sklada

POMEMBNO! Ta obrazec ni ustrezen, če ste Zoisovo štipendijo 
pridobili v letih 2014/2015 ali kasneje po ZŠtip-1 ali če v letu 

2020/2021 napredujete na višjo raven izobraževanja.  
Več informacij: https://www.srips-rs.si/stipendije/zois 

dokazila o izjemnih dosežkih

izpolnjen Obrazec za uveljavljanje izjemnih dosežkov
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IV. KRAJ ZAČASNEGA PREBIVALIŠČA V KRAJU IZOBRAŽEVANJA  
(Naslov začasnega prebivališča v kraju izobraževanja je potrebno navesti v I. poglavju - Osebni podatki o štipendistu.)

  v dijaškem oz. študentskem domu   v zasebni nastanitvi

Za trenutno raven izobraževanja prejemam 
ali sem prejemal sledeče štipendije:

VI. DRUGE ŠTIPENDIJE (Izpolnijo le štipendisti, ki so ali še prejemajo drugo štipendijo za isto raven izobraževanja, za katero uveljavljajo nadaljevanje štipendiranja.)

V. ŠTIPENDIST S POSEBNIMI POTREBAMI (Izpolnijo le štipendisti s posebnimi potrebami.)

VII. IZPLAČILO V PRIMERU IZOBRAŽEVANJA V TUJINI (Izpolnijo le štipendisti, ki uveljavljajo nadaljnje prejemanje štipendije za izobraževanje v tujini.)

DA, uveljavljam dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami.

št. odločbe oziroma sklepa

VIII. IZJAVA ŠTIPENDISTA

Izjavljam, da v študijskem letu 2020/2021 NE BOM: 
1. v delovnem razmerju oziroma ne bom opravljal samostojne registrirane dejavnosti; 
2. vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje; 
3. prejemal katere od štipendij iz 5. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07 (63/07 popr.), 40/09, 62/10-ZUPJS, 40/11-ZUPJS-A, 
40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D in 56/13-ZŠtip-1; v nadaljevanju: ZŠtip) oziroma štipendije ali drugih prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih v 
Republiki Sloveniji, razen kadrovske štipendije ali štipendije za deficitarne poklice; 
v nasprotnem bom sklad o tem obvestil v 8 dneh od nastanka spremembe skladno z določili 1. točke naslednjega odstavka. 
  
Prav tako izjavljam, da: 
1. sem seznanjen, da sem v skladu z ZŠtip in Pravilnikom o dodeljevanju Zoisovih štipendij (Ur. l. RS, št. 51/08, 45/09) v 8 dneh dolžan skladu 
sporočiti vse spremembe, ki bi lahko vplivale na štipendijsko razmerje; 
2. sem seznanjen s pogoji Javnega poziva za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije za šolsko oziroma študijsko leto 2019/2020; 
3. sem seznanjen, da na podlagi 66. in 139. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 
65/08, 47/09 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/09 popr.), 8/10 in 82/13) uradna oseba sklada, ki vodi postopek, iz uradnih evidenc pridobiva podatke, ki so 
potrebni za ugotavljanje dejanskega stanja in dejstev, pomembnih za odločanje, in tega ne prepovedujem; 
4. so vsi podatki v vlogi resnični, točni in popolni.

datum

Podpis štipendista:

Zavod RS za šolstvo in šport CSD Zavod za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Zavod RS za zaposlovanje

pristojni CSD

Ker se bom v študijskem letu 2020/2021 izobraževal v tujini, želim izplačilo v enkratnem znesku. DA NE

Vlogi je potrebno priložiti fotokopijo dokumenta, ki ste ga navedli.

V študijskem letu 2020/2021 imam v kraju izobraževanja urejeno začasno prebivališče in prebivam:

Začasno prebivališče na upravni enoti imam prijavljeno od
datum datum

naziv štipendij in štipenditorja

Vlogi lahko priložite potrdilo upravne enote o prijavi začasnega prebivališča.

do

Pravica mi je bila dodeljena za obdobje od                                                do                                                     .  

DA, uveljavljam dodatek za bivanje, saj se izobražujem zunaj kraja prebivališča.

Zaradi  primanjkljajev, ovir oziroma motenj sem usmerjen v skladu s predpisi o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami oziroma je 
zame priznan dodatek za nego otroka oziroma mi je priznana invalidnost oziroma telesna okvara na podlagi odločbe oziroma sklepa 
št.                                                      , ki jo/ga je izdal naslednji organ:

kontaktna telefonska številkaelektronski poštni naslov

Podpis štipendista:

Z navedbo elektronskega naslova oziroma telefonske številke potrjujete, da dovoljujete uporabo svojih osebnih podatkov v skladu z veljavnim Zakonom 
o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). Vaši podatki bodo uporabljeni zgolj za obveščanje oziroma za pridobivanje 
morebitnih dodatnih pojasnil v zvezi s predmetno vlogo za Zoisovo štipendijo. Z vašimi podatki bomo ravnali skrbno in jih varovali skladno z določbami 
GDPR. Hranili jih bomo le toliko časa, dokler bo to potrebno zaradi uresničitve namena, zaradi katerega so bili ti podatki zbrani oziroma do preklica 
osebne privolitve. Vaše podatke lahko kadarkoli pregledate in zahtevate njihov popravek ali izbris oziroma prekličete osebno privolitev. To lahko storite 
s sporočilom na e-naslov: zoisi@sklad-kadri.si ali po telefonu 01 43 45 897. 

  
Dne 25. 5. 2018 je začela veljati Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR), ki podrobneje ureja področje varovanja osebnih podatkov. Spoštujemo 
vašo pravico do zasebnosti in pregleda nad oddanimi osebnimi podatki. Če se strinjate, da vas glede predmetne vloge za Zoisovo štipendijo sklad 
morebiti kontaktira tudi preko elektronske pošte oziroma telefona, ju prosimo navedite:

mailto:zoisi@sklad-kadri.si
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VLOGA ZA NADALJNJE PREJEMANJE ZOISOVE ŠTIPENDIJE po ZŠtip
za študijsko leto 2020/2021
V študijskem letu 2019/2020 sem prejemal Zoisovo štipendijo po ZŠtip oziroma mi je pravica mirovala, v 2020/2021 pa se vpisujem v:
I. OSEBNI PODATKI O ŠTIPENDISTU*
II. PODATKI O IZOBRAŽEVANJU V ŠTUDIJSKEM LETU 2020/2021
LETNIK IZOBRAŽEVANJA v 2019/2020:
POVPREČNA OCENA v preteklem študijskem letu (2019/2020):
III. PODATKI O POGOJIH, NA PODLAGI KATERIH UVELJAVLJAM PRAVICO DO NADALJNJEGA PREJEMANJA ZOISOVE ŠTIPENDIJE
V višješolskem ali visokošolskem izobraževanju sem bil glede na povprečno oceno uvrščen med najboljših 5 % študentov v posameznem letniku posameznega študijskega programa.
V višješolskem ali visokošolskem izobraževanju sem dosegel povprečno oceno najmanj 8,50.
Dosegel sem izjemni dosežek na posameznem področju družbenega življenja.
SI56
* Oblika za moški spol je uporabljena izključno zaradi večje jasnosti in preglednosti.
V študijskem letu 2020/2021 bom:
Zahtevane priloge glede na uveljavljen pogoj:
letnik
prostor za prejemno štampiljko sklada
POMEMBNO! Ta obrazec ni ustrezen, če ste Zoisovo štipendijo pridobili v letih 2014/2015 ali kasneje po ZŠtip-1 ali če v letu 2020/2021 napredujete na višjo raven izobraževanja. 
Več informacij: https://www.srips-rs.si/stipendije/zois 
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IV. KRAJ ZAČASNEGA PREBIVALIŠČA V KRAJU IZOBRAŽEVANJA 
(Naslov začasnega prebivališča v kraju izobraževanja je potrebno navesti v I. poglavju - Osebni podatki o štipendistu.)
Za trenutno raven izobraževanja prejemam ali sem prejemal sledeče štipendije:
VI. DRUGE ŠTIPENDIJE (Izpolnijo le štipendisti, ki so ali še prejemajo drugo štipendijo za isto raven izobraževanja, za katero uveljavljajo nadaljevanje štipendiranja.)
V. ŠTIPENDIST S POSEBNIMI POTREBAMI (Izpolnijo le štipendisti s posebnimi potrebami.)
VII. IZPLAČILO V PRIMERU IZOBRAŽEVANJA V TUJINI (Izpolnijo le štipendisti, ki uveljavljajo nadaljnje prejemanje štipendije za izobraževanje v tujini.)
VIII. IZJAVA ŠTIPENDISTA
Izjavljam, da v študijskem letu 2020/2021 NE BOM:
1. v delovnem razmerju oziroma ne bom opravljal samostojne registrirane dejavnosti;
2. vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje;
3. prejemal katere od štipendij iz 5. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07 (63/07 popr.), 40/09, 62/10-ZUPJS, 40/11-ZUPJS-A, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D in 56/13-ZŠtip-1; v nadaljevanju: ZŠtip) oziroma štipendije ali drugih prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih v Republiki Sloveniji, razen kadrovske štipendije ali štipendije za deficitarne poklice;
v nasprotnem bom sklad o tem obvestil v 8 dneh od nastanka spremembe skladno z določili 1. točke naslednjega odstavka.
 
Prav tako izjavljam, da:
1. sem seznanjen, da sem v skladu z ZŠtip in Pravilnikom o dodeljevanju Zoisovih štipendij (Ur. l. RS, št. 51/08, 45/09) v 8 dneh dolžan skladu sporočiti vse spremembe, ki bi lahko vplivale na štipendijsko razmerje;
2. sem seznanjen s pogoji Javnega poziva za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije za šolsko oziroma študijsko leto 2019/2020;
3. sem seznanjen, da na podlagi 66. in 139. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 47/09 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/09 popr.), 8/10 in 82/13) uradna oseba sklada, ki vodi postopek, iz uradnih evidenc pridobiva podatke, ki so potrebni za ugotavljanje dejanskega stanja in dejstev, pomembnih za odločanje, in tega ne prepovedujem;
4. so vsi podatki v vlogi resnični, točni in popolni.
Podpis štipendista:
Ker se bom v študijskem letu 2020/2021 izobraževal v tujini, želim izplačilo v enkratnem znesku.
Vlogi je potrebno priložiti fotokopijo dokumenta, ki ste ga navedli.
V študijskem letu 2020/2021 imam v kraju izobraževanja urejeno začasno prebivališče in prebivam:
Začasno prebivališče na upravni enoti imam prijavljeno od
Vlogi lahko priložite potrdilo upravne enote o prijavi začasnega prebivališča.
do
Pravica mi je bila dodeljena za obdobje od                                                do                                                     .  
Zaradi  primanjkljajev, ovir oziroma motenj sem usmerjen v skladu s predpisi o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami oziroma je zame priznan dodatek za nego otroka oziroma mi je priznana invalidnost oziroma telesna okvara na podlagi odločbe oziroma sklepa št.                                                      , ki jo/ga je izdal naslednji organ:
Podpis štipendista:
Z navedbo elektronskega naslova oziroma telefonske številke potrjujete, da dovoljujete uporabo svojih osebnih podatkov v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). Vaši podatki bodo uporabljeni zgolj za obveščanje oziroma za pridobivanje morebitnih dodatnih pojasnil v zvezi s predmetno vlogo za Zoisovo štipendijo. Z vašimi podatki bomo ravnali skrbno in jih varovali skladno z določbami GDPR. Hranili jih bomo le toliko časa, dokler bo to potrebno zaradi uresničitve namena, zaradi katerega so bili ti podatki zbrani oziroma do preklica osebne privolitve. Vaše podatke lahko kadarkoli pregledate in zahtevate njihov popravek ali izbris oziroma prekličete osebno privolitev. To lahko storite s sporočilom na e-naslov: zoisi@sklad-kadri.si ali po telefonu 01 43 45 897. 
 
Dne 25. 5. 2018 je začela veljati Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR), ki podrobneje ureja področje varovanja osebnih podatkov. Spoštujemo vašo pravico do zasebnosti in pregleda nad oddanimi osebnimi podatki. Če se strinjate, da vas glede predmetne vloge za Zoisovo štipendijo sklad morebiti kontaktira tudi preko elektronske pošte oziroma telefona, ju prosimo navedite:
info@sklad-kadri.si
18.06.2009
Javni sklad RS za razvoj kadrov in stipendije
Vloga za Zoisovo štipendijo za leto 2009
Darinka Trcek
Vloga
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