
 

 

Številka: 1105-2/2010-1 
 
Na podlagi 33. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07 (63/07 – popr.), 40/09), 
6. člena Akta o preoblikovanju javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna 
fundacija Republike Slovenije, javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj 
kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 51/09), Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada 
Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 91/09) in Pravilnika o 
podeljevanju nagrad za prispevek k trajnostnemu razvoju družbe (Uradni list RS, št. 103/08) 
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: javni sklad) 
objavlja  
 

Javni razpis za podelitev nagrad za prispevek k trajnostnemu razvoju družbe  
za leto 2010 (106. JR)  

 
 
1.  Predmet javnega razpisa 
 
Predmet javnega razpisa je podelitev nagrad dijakom ali študentom, ki z izjemnimi šolskimi 
oziroma študijskimi dosežki prispevajo k trajnostnemu razvoju družbe na gospodarskem, 
družbenem ali okoljevarstvenem področju v Republiki Sloveniji ali v tujini, pod  pogojem, da 
je izjemni dosežek mogoče šteti kot prispevek k trajnostnemu razvoju družbe na omenjenih 
področjih v Republiki Sloveniji.   
 
Prispevek k trajnostnemu razvoju družbe pomeni takšen prispevek k razvoju na 
gospodarskem, družbenem ali okoljevarstvenem področju, ki zadovolji sedanje potrebe na 
teh področjih in ne ogroža zadovoljevanje potreb novih generacij. 
 
Prijavitelji lahko prijavijo zlasti naslednje izjemne dosežke:  
- podeljene patente, 
- raziskovalne naloge in inovativne izdelke ali storitve na občinski, regionalni ali državni 

ravni, 
- nagrajena znanstvenoraziskovalna, razvojna, aplikativna ali umetniška dela na ravni 

podjetja, države ali na mednarodni ravni, 
- objave znanstvenoraziskovalnih nalog in projektov, 
- izvedene projekte ali naloge v podjetjih, ustanovah, v državi ali na mednarodni ravni, 
- vidne dosežke na mednarodnem tekmovanju po predhodnem izboru na državnem 

tekmovanju, 
- najvišja mesta na državnem tekmovanju. 

 
Nagrada se lahko podeli tudi za izjemni dosežek, ki ni naveden v prejšnjem odstavku, če gre 
za izjemni dosežek, ki je primerljiv z dosežki iz prejšnjega odstavka in ga je možno izkazati. 
 
Patent mora biti podeljen v skladu s predpisi, ki urejajo industrijsko lastnino v Republiki 
Sloveniji.  
 
Za nagrajena znanstvenoraziskovalna, razvojna, aplikativna ali umetniška dela na ravni 
podjetja, države ali na mednarodni ravni se štejejo tista dela, za katera je prijavitelj prejel 1. 
do vključno 3. nagrado na omenjenih ravneh.  
 
Za objave znanstvenoraziskovalnih nalog in projektov se štejejo objave v strokovni reviji ali 
zborniku. 
 



 

 

Za izvedene projekte in naloge v podjetjih, ustanovah, v državi ali na mednarodni ravni se 
štejejo tisti projekti in naloge, ki so bili uveljavljeni v praksi na omenjenih ravneh. 
 
Za vidne dosežke na mednarodnem tekmovanju po predhodnem izboru na državnem 
tekmovanju se štejejo 1. do vključno 3. mesto. Mednarodna tekmovanja so tista tekmovanja, 
ki izpolnjujejo naslednja pogoja: 

- na tekmovanju je udeleženih najmanj 5 držav; 
- tekmovanje ima večletno tradicijo oziroma je bilo pred objavo javnega razpisa 

organizirano najmanj petkrat. 
 
Za najvišja mesta na državnem tekmovanju se štejejo 1. do vključno 3. mesto oziroma 
nagrada ter podeljeno zlato priznanje. Državna tekmovanja so tista tekmovanja, ki 
izpolnjujejo naslednje pogoje: 

- da ima organizator javno objavljen akt o organizaciji ali izvedbi tekmovanja; 
- so organizirana v dveh ali več stopnjah, in sicer na ravni izobraževalne ustanove, 

občinsko ali regionalno; 
- uvrstitev tekmovalcev na državno tekmovanje je možno le na podlagi rezultata na 

predhodni stopnji tekmovanja. 
 
 
2.  Višina sredstev 
 
Višina sredstev, ki je na razpolago za nagrade po tem javnem razpisu, je 500.000,00 EUR.  
 
 
3.  Pogoji javnega razpisa 
 
3.1. Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

 
1. ima katerega od naslednjih osebnih statusov:  

- je državljan Republike Slovenije ali 
- je državljan države članice Evropske unije (EU) ali Evropskega 

gospodarskega prostora (EGP) in ima dovoljenje za stalno ali začasno 
prebivanje v Republiki Sloveniji ali 

- je državljan tretje države in ima dovoljenje za stalno ali začasno prebivanje v 
Republiki Sloveniji; 

2. je v šolskem oziroma študijskem letu 2010/2011 vpisan na javno veljavni 
izobraževalni program poklicnega ali srednješolskega izobraževanja ali javno veljavni  
študijski program višjega izobraževanja ali javno veljavni dodiplomski ali podiplomski 
študijski program na javno veljavni (akreditirani) izobraževalni instituciji v Republiki 
Sloveniji;   

3. prijavitelj, ki je državljan Republike Slovenije, je lahko v šolskem oziroma študijskem 
letu 2010/2011 vpisan na izobraževalne programe iz prejšnje točke tudi na javno 
veljavni (akreditirani) izobraževalni instituciji v tujini. 
  

3.2. Pogoji za uveljavljanje izjemnega dosežka: 
 

1. izjemni dosežek, ki ga uveljavlja prijavitelj, ni starejši od dveh let od dneva objave 
javnega razpisa;  

2. prijavitelj uveljavlja individualni izjemni dosežek oziroma izjemni dosežek v skupini, ki 
šteje največ pet članov; 

3. prijavitelj za isti izjemni dosežek ni pridobil Zoisove štipendije oziroma z njim 
izkazoval nadaljnjo upravičenost do te štipendije; 



 

 

4. prijavitelj istega oziroma vsebinsko primerljivega izjemnega dosežka ni uveljavljal na 
predhodnih javnih razpisih za nagrade za prispevek k trajnostnemu razvoju družbe; 

5. prijavitelj uveljavlja izjemni dosežek,  s katerim  prispeva k trajnostnemu razvoju 
družbe na gospodarskem, družbenem ali okoljevarstvenem področju v Republiki 
Sloveniji ali v tujini, pod  pogojem, da je izjemni dosežek mogoče šteti kot prispevek k 
trajnostnemu razvoju družbe na omenjenih področjih v Republiki Sloveniji. 
 

 
4.      Zahtevana dokumentacija 
 

Prijavitelj mora oddati v celoti izpolnjen in podpisan predpisan obrazec prijavnice. Če je 
prijavitelj mladoletna oseba, morata prijavni obrazec podpisati prijavitelj in zakoniti zastopnik.  
Prijavnici je potrebno priložiti naslednja dokazila:  
 
 1. Dokazila o osebnem statusu in izobraževanju prijavitelja: 
 

- izjava o državljanstvu Republike Slovenije – za prijavitelje, ki so državljani 
Republike Slovenije; 

- izjava, da prijavitelj zakonito prebiva v Republiki Sloveniji, v kateri mora prijavitelj 
navesti datum in številko veljavnega dovoljenja za začasno ali stalno prebivanje v 
Republiki Sloveniji – za prijavitelje, ki so državljani države članice EU, EGP ali 
tretje države; 

- potrdilo o vpisu v izobraževalni program v šolskem oziroma študijskem letu 
2010/2011; 

- dokazilo o akreditiranosti izobraževalne ustanove in javne veljavnosti 
izobraževalnega programa, če se  prijavitelj izobražuje v tujini. 
 

2. Dokazila o izjemnem dosežku 
     
Dokazila o izjemnem dosežku mora prijavitelj predložiti v tiskani in elektronski obliki  (CD ali 
DVD) oziroma v tiskani obliki v dveh izvodih. 
 

 podeljeni patenti 
-  izjava, v kateri mora prijavitelj navesti datum in številko odločbe Urada 
Republike Slovenije za intelektualno lastnino o podelitvi patenta; 
-     dokumentacija o patentu; 

 raziskovalne naloge in inovativni izdelki ali storitve na občinski, regionalni ali državni 
ravni  

- raziskovalna naloga oziroma opis inovativnega izdelka ali storitve,  
- morebitna druga dokazila; 

 nagrajena znanstvenoraziskovalna, razvojna, aplikativna ali umetniška dela na ravni 
podjetja, države ali na mednarodni ravni 

- delo, za katerega je bila prejeta nagrada, v fizični obliki ali morebitna druga 
dokazila (npr. fotografija oziroma druga ustrezna dokumentacija), 

- potrdilo organizatorja natečaja o nagrajenem 1. do vključno 3. mestu;  

 objave znanstvenoraziskovalnih nalog in projektov  
- znanstvenoraziskovalne naloge in projekti, objavljeni v strokovni reviji ali 

zborniku, 
- izpis iz baze COBISS ali druge ustrezne baze podatkov, 
- fotokopije prvih strani člankov, kazal in publikacij, iz katerih so razvidni avtorji, 
- morebitna druga dokazila; 

 izvedeni projekti ali naloge v podjetjih, ustanovah, v državi ali na mednarodni ravni 



 

 

- dokumentacija o izvedenem projektu ali nalogi, 
- potrdilo podjetja, ustanove itd. o izvedenem projektu ali nalogi, 
- morebitna druga dokazila; 

 vidni dosežki na mednarodnem tekmovanju po predhodnem izboru na državnem 
tekmovanju 

- priznanje oziroma dokazilo s predhodnega državnega tekmovanja, 
- priznanje oziroma dokazilo z mednarodnega tekmovanja o doseženem 1. do 

vključno 3. mestu na tekmovanju, 
- delo za katerega je bilo prejeto priznanje; 

  najvišja mesta na državnem tekmovanju 
- priznanje oziroma dokazilo s posameznega tekmovanja o doseženem 1. do 

vključno 3. mestu na tekmovanju oziroma nagrada ter podeljeno zlato 
priznanje, 

- delo za katerega je bilo prejeto priznanje; 

 drugi izjemni dosežki 
- dokazila in utemeljitev, s katerimi prijavitelj izkazuje izjemni dosežek. 

 
3. Za namen ocene aplikativnosti izjemnega dosežka naj prijavitelj dostavi dokazila o uporabi 
oziroma uporabnosti izjemnega dosežka v praksi (kje in kako je bil izjemen dosežek 
uporabljen oziroma uveljavljen v praksi ali bi potencialno lahko bil) v dveh izvodih. 
 
Za namen ocene odmevnosti izjemnega dosežka naj prijavitelj dostavi dokazila o odmevih na 
izjemni dosežek v medijih, fotokopije del oziroma člankov, ki se sklicujejo na izjemni dosežek 
oziroma ga citirajo z navedbo vira itd. v dveh izvodih. 
    
Dokazila pod točko 1. je potrebno predložiti v izvirniku ali v overjeni kopiji. Ostala dokazila so 
lahko kopije, pri čemer si javni sklad pridržuje pravico zahtevati original. Oddanih originalov 
ali overjenih prepisov javni sklad ne vrača. 
 
Prijavitelj mora ob predložitvi vloge plačati upravno takso v skupni višini 19,73 EUR, in sicer 
3,88 EUR za vlogo ter 15,49 EUR za izdajo odločbe oziroma sklepa, s katerim se konča 
postopek.  
Upravno takso mora prijavitelj plačati na račun Ministrstva RS za finance pri Upravi za javna 
plačila št. 01100‐1000315637, sklic 11, številka sklica 96091‐7111002‐115106, o čemer ob 

prijavi predloži dokazilo o izvedenem plačilu.  
 
 
5.      Merila za ocenjevanje prijav in višina nagrade 
 
Za oceno izjemnih dosežkov, ki izpolnjujejo vse pogoje iz točke 3.2. tega javnega razpisa in 
določitev višine nagrade se upoštevajo naslednja merila: 
 
 

Merilo Število točk 

1. pomen izjemnega dosežka za področje trajnostnega 
razvoja, na katerega se nanaša 

najvišje možno 
število točk je 35 

2. izvirnost oziroma v smislu trajnostnega razvoja dodana 
vrednost idej, zamisli, rezultatov izjemnega dosežka  

najvišje možno 
število točk je 25 

3. aplikativnost izjemnega dosežka najvišje možno 
število točk je 20  



 

 

4. raven izjemnega dosežka: 

 mednarodna raven – 10 točk 

 državna raven – 7 točk 

 na ravni regije ali občine – 5 točk 

 na ravni podjetja – 2 točki 

najvišje možno 
število točk je 10 

5. odmevnost izjemnega dosežka  
najvišje možno 
število točk je 5 

6. aktualnost izjemnega dosežka  
najvišje možno 
število točk je 5 

 
Prijavitelj prejme za individualni izjemni dosežek vse možne dodeljene točke, za izjemni 
dosežek v skupini, ki šteje dva člana, 75 odstotkov vseh možnih dodeljenih točk, za izjemni 
dosežek v skupini, ki šteje od tri do pet članov, pa polovico vseh možnih dodeljenih točk. 
 
Nagrada se dodeli v višini največ 5.000,00 EUR in najmanj v višini 500,00 EUR po naslednji 
metodologiji: 
 

Doseženo število točk  Višina nagrade 

od vključno 95 do 100 točk 5.000,00 EUR 

od vključno 85 do 95 točk 4.500,00 EUR 

od vključno 75 do 85 točk 4.250,00 EUR 

od vključno 60 do 75 točk 3.750,00 EUR 

od vključno 50 do 60 točk 3.000,00 EUR 

od vključno 35 do 50 točk 2.500,00 EUR 

od vključno 25 do 35 točk 1.750,00 EUR 

od vključno 10 do 25 točk 1.250,00 EUR 

do 10 točk 500,00 EUR 

 
Če razpisana sredstva ne bodo zadostovala za podelitev nagrad v navedenih zneskih, se 
nagrada vsem prijaviteljem zniža za enak odstotek, pri čemer najnižja nagrada ne sme biti 
nižja od 500,00 EUR.  
 
Če razpisana sredstva ne bodo zadostovala za podelitev nagrad na način in v zneskih, kot jih 
določata prejšnja dva odstavka, imajo prednost prijavitelji, katerih izjemni dosežki bodo glede 
na merila javnega razpisa prejeli višje število točk. V primeru, da ima več prijaviteljev isto 
število točk, ima prednost prijavitelj, ki je dosegel višje število točk na podlagi naslednjega 
merila: pomen izjemnega dosežka za področje trajnostnega razvoja, na katerega se nanaša. 
 
Prijavitelj lahko prejme le eno nagrado, ne glede na število izjemnih dosežkov, ki jih 
uveljavlja, pri čemer se upošteva najbolje ocenjeni izjemni dosežek. 
 
 
6.    Obravnava prijav  
 
Postopek javnega razpisa vodi v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni 
postopek, razpisna komisija. Razpisno komisijo s sklepom imenuje direktor javnega sklada. 
Razpisna komisija za potrebe ocene posameznih izjemnih dosežkov pridobi mnenje 
posebnih ocenjevalcev, ki so strokovnjaki s posameznih področij trajnostnega razvoja. 
 



 

 

Direktor javnega sklada bo prijaviteljem izdal odločbe o izidu javnega razpisa najkasneje 30 
dni po razvrstitvi kandidatov glede na doseženo število točk na podlagi meril, ki jih določa 
javni razpis. 
 
O pritožbi zoper odločbo bo odločalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. 
 
 
7.    Dostopnost dokumentacije 

 
Besedilo javnega razpisa in prijavnico prijavitelji dobijo na spletni strani www.sklad-kadri.si 
ter na naslovu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 
22, Ljubljana, v poslovnem času, in sicer v  ponedeljek, torek in četrtek med 9. in 15. uro, v 
sredo med 9. in 16. uro ter v petek med 9. in 14. uro. 
 
 
8.      Rok in način oddaje prijav 
 
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti, vidno označene z napisom »NAGRADE - 106. 
javni razpis« in točnim naslovom prijavitelja na hrbtni strani, in sicer na naslov Javni sklad 
Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, do vključno 
25. februarja 2011.  
 
Prijava je vložena pravočasno, če jo javni sklad prejme, preden izteče rok za vložitev prijav. 
Če se prijava pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko javni sklad prejme prijavo, šteje dan 
oddaje na pošto.  
 
Prijavo je možno oddati osebno na naslovu javnega sklada v poslovnem času in sicer v 
ponedeljek, torek in četrtek med 9. in 15. uro, v sredo med 9. in 16. uro ter v petek med 9. in 
14. uro.  Prijava se bo štela za pravočasno, če bo vložena zadnji dan prijavnega roka do 14. 
ure. Prijave, vložene po poteku prijavnega roka, bo javni sklad zavrgel.  
 
Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu prijavnice in vsebuje vse 
zahtevane priloge in podatke, ki jih določa ta javni razpis. Prijavitelji, ki ne bodo oddali 
popolne prijave, bodo pozvani k dopolnitvi prijave. V primeru, da prijavitelji prijave ne bodo 
dopolnili v roku, določenem v pozivu za dopolnitev prijave, bo javni sklad njihove prijave 
zavrgel. 
 
 
9.    Dodatne informacije  
 
Dodatne informacije so na voljo na spletni strani javnega sklada www.sklad-kadri.si, osebno 
ali telefonsko pa v času uradnih ur vsak delovni dan med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 
14. in 16. uro, pri Maji Deisinger, maja.deisinger@sklad-kadri.si, tel. št. 01/434 58 96. 
 
 
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije 
Dunajska 22, 1000 Ljubljana 
spletna stran: www.sklad-kadri.si   

http://www.sklad-kadri.si/
http://www.sklad-kadri.si/
mailto:maja.deisinger@sklad-kadri.si
http://www.sklad-kadri.si/

