
 

 

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE VLOGE ZA  
UVELJAVITEV PRAVICE oziroma NADALJNJE PREJEMANJE ZOISOVE ŠTIPENDIJE  

za šolsko oziroma študijsko leto 2012/2013 

 

Zaradi čitljivosti svetujemo izpolnjevanje obrazca računalniško. Izpolnjen obrazec lahko tako tudi 

shranite. Izpolnjen obrazec natisnite in podpišite.  

Če boste obrazec izpolnjevali ročno, ga izpolnite čitljivo z velikimi tiskanimi črkami ter ustrezno 

počrnite izbirna polja. 

 

I. OSEBNI PODATKI O VLAGATELJU 

Vlagatelj je oseba s statusom dijaka, študenta ali udeleženca izobraževanja odraslih. Elektronski 
poštni naslov in kontaktna številka vlagatelja sta neobvezna podatka. Vpišite naziv banke ter celotno 
številko osebnega transakcijskega računa vlagatelja. Račun ne sme biti varčevalni račun ali račun 
druge osebe, ki ni vlagatelj (npr. starši ali podobno). 

Če je vlagatelj mladoletna oseba, vpišite tudi ime in priimek zakonitega zastopnika in njegov EMŠO. 
Tudi tu sta elektronski poštni naslov in kontaktna številka neobvezna podatka. 

 

II. PODATKI O ŠOLANJU ZA ŠOLSKO OZIROMA ŠTUDIJSKO LETO 2012/2013  

Izberite ustrezen podatek o statusu in letniku šolanja v naslednjem šolskem oziroma študijskem letu 
(2012/2013). 

Podatek o povprečni oceni se nanaša na zaključeno šolsko oziroma študijsko leto (2011/2012):  

 za ocene 9. razreda OŠ povprečje izračunajte tako, da seštejete vse končne ocene obveznih 
predmetov v 2011/2012 in seštevek delite s številom teh predmetov. 

 povprečje ocen v srednji šoli izračunajte tako, da seštejete končne ocene vseh predmetov v 
2011/2012 in seštevek delite s številom teh predmetov. 

 povprečje pri študiju se izračuna tako, da se upošteva vse končne številčne ocene predmetov, 
ki jih je vlagatelj dosegel med 1. 10. 2011 in 30. 9. 2012. Če ima študent v tem obdobju manj kot 
tri številčne ocene, se upoštevajo vse končne številčne ocene med 1. 10. 2010 in 30. 9. 2012, 
razen ocene diplomskega dela. 

 

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

Označite ustrezen kvadratek pred pogojem, na podlagi katerega uveljavljate pravico do Zoisove 
štipendije. Kandidirate lahko po več pogojih (npr. s povprečno oceno in izjemnimi dosežki), vendar se 
posamezni pogoji ne seštevajo. 

Za vsak označen pogoj morate predložiti dokazilo, kot je navedeno desno od posameznega pogoja. 
Potrebna dokazila so podrobneje opredeljena v pozivu. 

 

IV. KRAJ ŠOLANJA V ŠOLSKEM OZIROMA ŠTUDIJSKEM LETU 2012/2013 

Če se boste izobraževali izven kraja svojega stalnega prebivališča in uporabljali primestni in/ali 
medkrajevni promet, obvezno vpišite vstopno ter izstopno postajo javnega prevoza in razdaljo med 
njima v kilometrih v eno smer.  

 

V. VLAGATELJ S POSEBNIMI POTREBAMI 

Oseba s posebnimi potrebami je oseba, ki je invalid s 100 % telesno okvaro ali ji je bila priznana 
pravica do tuje nege in pomoči na podlagi odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 



 

 

Slovenije, centra za socialno delo ali upravnega organa, pristojnega za varstvo borcev in vojaških 
invalidov, in oseba, ki potrebuje posebno nego in varstvo v skladu z zakonom, ki ureja starševsko 
varstvo in družinske prejemke, ali ima pravico do dodatka za pomoč in postrežbo v skladu z zakonom, 
ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ali je skladno s predpisi o družbenem varstvu duševno 
in telesno prizadetih oseb za delo nezmožen. 

V primeru vnosa podatkov v tem delu morate obvezno predložiti kopijo dokumenta, ki ga navajate. 

 

VI.       IZPLAČILO V PRIMERU IZOBRAŽEVANJA V TUJINI 

Če se izobražujete v tujini in bi želeli štipendijo prejeti v enkratnem znesku, označite »da«. Če se 
štipendist izobražuje v tujini in to izobraževanje ni krajše od enega semestra, je namreč možno 
izplačilo štipendije v enkratnem znesku (za največ 12 mesecev). Če označite »ne«, boste štipendijo 
prejemali mesečno. 

 

VII. IZJAVA VLAGATELJA ZA ŠTIPENDIJO 

V primeru mladoletnega vlagatelja vlogo obvezno podpišeta tako vlagatelj kot njegov zakoniti 
zastopnik.  

 

Obvezne priloge: 

 
Za potrdilo o vpisu se upošteva samo originalno Potrdilo o vpisu v izobraževalni program. Ne 
upošteva se sklepa o sprejemu, vpisnice ali drugih dokazil.  
 
Dokazilo o akreditiranosti izobraževalne ustanove in javni veljavnosti izobraževalnega programa 
pridobi vlagatelj s strani institucije, ki izdaja taka dokazila v državi izobraževanja. 
 
Štipendistom, ki nadaljujejo izobraževanje v tujini v višjem letniku istega izobraževalnega programa, 
dokazila o akreditiranosti izobraževalne ustanove in javni veljavnosti izobraževalnega programa ter 
obrazca s podatki o izobraževanju v tujini ni treba predložiti.  
 
Sklad lahko zahteva uradni prevod dokazil, izdanih v tujem jeziku ter originalne ali overjene listine, če 
so bile v postopku predložene le fotokopije listin.  
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