
 

 

 

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE VLOGE ZA NADALJNJE PREJEMANJE ZOISOVE ŠTIPENDIJE  
za šolsko oziroma študijsko leto 2015/2016 

 

 
Zaradi čitljivosti svetujemo izpolnjevanje obrazca računalniško. Izpolnjen obrazec natisnite in podpišite. Če 
boste obrazec izpolnjevali ročno, ga izpolnite čitljivo z velikimi tiskanimi črkami in ustrezno počrnite izbirna 
polja. 

 
 

POMEMBNO! 
Če ste v šolskem oziroma študijskem letu 2014/2015 prejemali Zoisovo štipendijo oziroma vam je 
pravica mirovala in v šolskem oziroma študijskem letu 2015/2016 napredujete na višjo stopnjo, ta 
obrazec ni ustrezen. Prav tako obrazec ni ustrezen za štipendiste, ki so pravico do Zoisove 
štipendije pridobili v šolskem oziroma študijskem letu 2014/2015 po ZŠtip-1. Več informacij: 
http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/zois/. 

 

 
I. OSEBNI PODATKI O ŠTIPENDISTU 

 
Štipendist je oseba s statusom dijaka, študenta ali udeleženca izobraževanja odraslih. Elektronski poštni 
naslov in kontaktna telefonska številka štipendista in zakonitega zastopnika sta neobvezna podatka. Vpišite 
naziv banke štipendista in celotno številko osebnega računa štipendista. Račun ne sme biti varčevalni 
račun. 
 
Če je štipendist mladoletna oseba, vpišite tudi ime in priimek zakonitega zastopnika in njegov EMŠO.  
 
 

II. PODATKI O IZOBRAŽEVANJU V ŠOLSKEM OZIROMA ŠTUDIJSKEM LETU 2015/2016  
 

Izberite ustrezen podatek o statusu in letniku izobraževanja v šolskem oziroma študijskem letu 2015/2016. 
 
Podatek o povprečni oceni se nanaša na šolsko oziroma študijsko leto 2014/2015:  

 pri izračunu povprečne ocene dijakov se upoštevajo končne ocene vseh predmetov v šolskem letu 
2014/2015; 

 pri izračunu povprečne ocene študentov se upoštevajo vse številčno izražene ocene , razen ocene 
diplomskega dela, ki jih je študent dosegel v obdobju med 1. 10. 2014 in 30. 9. 2015, ne glede na to, za 
kateri letnik so bile pridobljene. Če ima študent v tem obdobju manj kot tri številčno izražene ocene, se 
upoštevajo vse številčno izražene ocene, ki jih je študent dosegel v obdobju med 1. 10. 2013 in 
30. 9. 2015, pri čemer mora izkazati najmanj tri številčno izražene ocene.  

 
Potrdilo o opravljenih obveznostih mora biti izdano po izteku študijskega leta 2014/2015, torej po 
1. 10. 2015. V primeru, da je iz potrdila o opravljenih izpitih razvidno, da je študent opravil vse izpite 
preteklih študijskih let, je ustrezno tudi potrdilo izdano pred 1. 10. 2015.  
 
 
III. PODATKI O POGOJIH, NA PODLAGI KATERIH UVELJAVLJAM PRAVICO DO NADALJNJEGA 

PREJEMANJA ZOISOVE ŠTIPENDIJE  
 

Označite ustrezen kvadratek pred pogojem, na podlagi katerega uveljavljate pravico do nadaljnjega 
prejemanja Zoisove štipendije.  
 
 
IV. KRAJ ZAČASNEGA PREBIVALIŠČA V KRAJU IZOBRAŽEVANJA 

 
To poglavje izpolnite le štipendisti, ki boste imeli od prvega dne šolskega oziroma študijskega leta 
2015/2016 urejeno začasno prebivališče v kraju izobraževanja. Naslov začasnega prebivališča v kraju 
izobraževanja morate navesti v I. poglavju vloge (Osebni podatki o štipendistu, polje naslov začasnega 
prebivališča). Navedite tudi obdobje prijave začasnega prebivanja. Vlogi lahko priložite potrdilo upravne 
enote o prijavi začasnega prebivališča. 

http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/zois/


 

 

 
V. ŠTIPENDIST S POSEBNIMI POTREBAMI 

 
Oseba s posebnimi potrebami je oseba s tistimi vrstami in stopnjami primanjkljajev, ovir oziroma motenj, kot 
jih določajo predpisi, ki urejajo področje usmerjanja otrok s posebnimi potrebami ali s predpisi, ki urejajo 
pravice otroka, ki potrebujejo posebno nego in varstvo ali s predpisi s področja pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja.  
 
Upravičenost do dodatka se ugotavlja na podlagi odločbe ali strokovnega mnenja o usmeritvi v skladu s 
predpisi, ki urejajo področje usmerjanja otrok s posebnimi potrebami oziroma na podlagi odločbe o 
priznanju dodatka za nego otroka v skladu s predpisi, ki urejajo področje starševskega varstva in družinskih 
prejemkov ali na podlagi odločbe o invalidnosti oziroma sklepa o telesnih okvarah pristojnega organa po 
predpisih, ki urejajo področje pokojninskega in invalidskega zavarovanja.  
 
Vlogi je potrebno priložiti fotokopijo dokumenta, ki ste ga navedli v tem poglavju. 
 
 
VI. DRUGE ŠTIPENDIJE 

 
To poglavje izpolnite le štipendisti, ki ste za isto raven oziroma stopnjo izobraževanja v preteklosti že 
prejemali katero drugo štipendijo ali jo še vedno prejemate. Navedite naziv štipendije in štipenditorja, torej 
tistega, ki vam je to štipendijo dodelil oziroma izplačeval. Navedite tudi obdobje, za katerega vam je bila 
pravica do štipendije dodeljena. 
 
 
VII.      IZPLAČILO V PRIMERU IZOBRAŽEVANJA V TUJINI  

 
Zoisova štipendija se lahko izplača v enkratnem znesku, če se izobražujete v tujini in to izobraževanje ni 
krajše od enega semestra, vendar največ do višine dvanajstih mesečnih štipendij. V kolikor bi želeli da se 
vam Zoisova štipendija za šolsko oziroma študijsko leto 2015/2016 izplača v enkratnem znesku, označite 
»da«. Če označite »ne«, se vam bo štipendija izplačevala mesečno.  
 
V primeru študijske izmenjave ne gre za izobraževanje v tujini, zato štipendist ne more biti upravičen do 
izplačila v enkratnem znesku. 
 
 

VIII. IZJAVA ŠTIPENDISTA 
 

V primeru mladoletnega štipendista vlogo obvezno podpišeta tako štipendist kot njegov zakoniti zastopnik.  
 
 
Obvezne priloge: 
 
- dokazilo o šolskem oziroma študijskem uspehu 
Dijaki predložite fotokopijo spričevala šolskega leta 2014/2015, študenti pa potrdilo izobraževalne institucije 
o vseh številčno izraženih ocenah, doseženih na študijskem programu, z razvidn imi datumi opravljanja 
izpitov, izdano po 1. 10. 2015. V primeru, da je iz potrdila o opravljenih izpitih razvidno, da je študent 
opravil vse izpite preteklih študijskih let, je ustrezno tudi potrdilo izdano pred 1. 10. 2015. 
 

- dokazila iz III. poglavja vloge 
Vlogi je potrebno predložiti dokazila iz III. poglavja vloge glede na pogoj, na podlagi katerega uveljavljate 
pravico do Zoisove štipendije. 
 

- potrdilo o vpisu v izobraževalni program za šolsko oziroma študijsko leto 2015/2016 – velja samo za 
štipendiste, ki se izobražujejo v tujini. 

 
Sklad lahko zahteva uradni prevod dokazil, izdanih v tujem jeziku ter originalne ali overjene listine, če so 
bile v postopku predložene le fotokopije listin.  
 
Originalov ali overjenih prepisov sklad ne vrača. 

 


