
 

 

Številka:   1103-1/2017-4  

Datum:     30.6.2017  

 

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (v nadaljevanju: sklad) 

na podlagi Zakona o štipendiranju (Ur.l. RS, št. 56/13, 99/13-ZUPJS-C in 8/16; v nadaljevanju: ZŠtip-1), 

Pravilnika o dodeljevanju Zoisovih štipendij (Ur.l. RS, št. 35/14, 43/16 in 32/17; v nadaljevanju: 

pravilnik), Pravilnika o dodeljevanju državnih štipendij (Ur.l. RS, št. 111/13, v nadaljevanju: pravilnik o 

državnih štipendijah) in Sklepa o višini razpisanih sredstev z javnim razpisom Zoisovih štipendij za 

šolsko oziroma študijsko leto 2017/2018, št. 110-2/2017/1, ki ga je 26.05.2017 izdala ministrica za 

delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, objavlja 

 

 

Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij  

za posamezno raven izobraževanja  

za šolsko oziroma študijsko leto 2017/2018 

 

 

1 Predmet javnega razpisa in višina razpisanih sredstev 

 

Predmet javnega razpisa je prva dodelitev Zoisove štipendije (v nadaljevanju: štipendija) za 

posamezno raven izobraževanja v šolskem oziroma študijskem letu 2017/2018. 

 

Skupna višina razpisanih sredstev po tem javnem razpisu znaša 3.000.000,00 EUR. Ta sredstva se 

razporedijo po skupinah glede na pogoj, na podlagi katerega vlagatelji uveljavljajo pridobitev Zoisove 

štipendije, kot sledi: 

- 1.460.000,00 EUR za skupino OŠ, v kateri so tisti vlagatelji, ki pridobitev Zoisove štipendije 

uveljavljajo na podlagi pogojev, ki so jih dosegli v osnovni šoli; 

- 1.160.000,00 EUR za skupino SŠ, v kateri so tisti vlagatelji, ki pridobitev Zoisove štipendije 

uveljavljajo na podlagi pogojev, ki so jih dosegli v srednji šoli; 

- 380.000,00 EUR za skupino VŠ, v kateri so tisti vlagatelji, ki pridobitev Zoisove štipendije 

uveljavljajo na podlagi pogojev, ki so jih dosegli v višješolskem ali visokošolskem izobraževanju. 

 

 

2 Pogoji 

 

Vlagatelj mora izpolnjevati vse splošne pogoje in ustrezne posebne pogoje, ki jih določa ZŠtip-1. 

 

2.1 Splošni pogoji 

 

Vlagatelj mora imeti status dijaka, študenta ali udeleženca izobraževanja odraslih in:  

- bo na izobraževalnem programu, za katerega štipendiranje se prijavlja, pridobil višjo raven 

izobrazbe od že pridobljene, 
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- v šolskem oziroma študijskem letu 2016/2017 ni prejemal Zoisove štipendije oziroma mu ta ni 

mirovala, razen če v šolskem oziroma študijskem letu 2017/2018 prehaja na višjo raven oziroma 

stopnjo izobraževanja, 

- za izobraževalni program, za katerega štipendiranje se prijavlja, še nima dodeljene državne 

štipendije, štipendije za Slovence v zamejstvu ali po svetu ali katere od štipendij Ad futura za 

izobraževanje oziroma se bo po prejemu obvestila sklada o izpolnjevanju pogojev za dodelitev 

Zoisove štipendije po tem razpisu le-tej lahko odpovedal s prvim dnem šolskega oziroma 

študijskega leta 2017/2018 in vrnil morebitne že izplačane štipendije, prejete za šolsko oziroma 

študijsko leto 2017/2018, 

- ni v delovnem razmerju oziroma ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti v Republiki 

Sloveniji (v nadaljevanju: RS) ali tujini, 

- ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje ali 

pristojnem organu v tujini, 

- ni poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda v RS ali tujini, 

- se v primeru izobraževanja v tujini izobražuje na izobraževalni ustanovi, ki je akreditirana v skladu 

s predpisi države izobraževanja za izvajanje javno veljavnega (akreditiranega) izobraževalnega 

programa za pridobitev ravni izobrazbe, 

- izpolnjuje pogoje glede državljanstva in starosti, opredeljene v tabeli: 

 

Pogoj: Ustrezni statusi: 

Državljanstvo državljanstvo RS s prebivališčem v RS; 

državljanstvo RS s prebivališčem v RS, če je vlagatelj pripadnik avtohtone italijanske ali 

madžarske narodne skupnosti; 

državljanstvo države članice Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), če vlagatelj hkrati 

izpolnjuje enega izmed naslednjih treh pogojev: 

- izkazuje vsaj petletno neprekinjeno prebivanje v RS neposredno pred rokom za prijavo 

na ta javni razpis; 

- je delavec migrant, ki je zaposlen ali samozaposlen v RS, ali je vzdrževani družinski član 

takega delavca; 

- je obmejni delavec, ki prebiva v drugi državi članici EU in je zaposlen ali samozaposlen 

v RS, ali je vzdrževani družinski član takega delavca; 

državljanstvo tretje države, če je vlagatelj pridobil status rezidenta za daljši čas. 

Starost vlagatelj, ki bo v 2017/2018 vpisan kot dijak ali udeleženec izobraževanja odraslih, mora 

biti pred dopolnjenim 22. letom starosti prvič vpisan v program, za katerega uveljavlja 

štipendijo. Med te programe sodijo programi nižjega poklicnega izobraževanja, srednjega 

poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega ali drugega strokovnega ter splošnega 

izobraževanja; 

vlagatelj, ki bo v 2017/2018 vpisan kot študent, mora biti pred dopolnjenim 27. letom 

starosti prvič vpisan v program, za katerega uveljavlja štipendijo. Med te programe sodijo 

programi višješolskega izobraževanja in programi visokošolskega izobraževanja prve in 

druge stopnje. 

 

Vlagatelj mora splošne pogoje izpolnjevati od prvega dne šolskega oziroma študijskega leta 

2017/2018 in celoten čas upravičenosti do štipendije. 
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2.2 Posebni pogoji 

 

Vlagatelj mora izkazati ustrezen izjemni dosežek IN ustrezen šolski ali študijski uspeh, ki ga je 

dosegel v predhodnem šolskem oziroma študijskem letu izobraževanja pred 2017/2018, skladno s 

točko 2.2.1 in 2.2.2 razpisa. 

 

2.2.1 Izjemni dosežki 

 

Izjemni dosežki, pogoji in točkovanje izjemnih dosežkov so opredeljeni v Prilogi 1, ki je sestavni del 

tega javnega razpisa. 

 

Vlagatelj, ki bo v 2017/2018 vpisan v prvi letnik izobraževanja, lahko uveljavlja izjemne dosežke iz 

zadnjih dveh šolskih oziroma študijskih let iz predhodne ravni izobraževanja. Vlagatelj, ki bo v 

2017/2018 vpisan v višji letnik izobraževanja, lahko uveljavlja izjemne dosežke, ki jih je dosegel v času 

izobraževanja na ravni izobraževanja, za katerega uveljavlja štipendijo. 

 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko vlagatelj uveljavlja dosežek tistega TEMSIG 

tekmovanja, na katerem se je zadnjič izvedlo tekmovanje v disciplini, ki jo uveljavlja kot izjemni 

dosežek. 

 

Vlagatelj lahko uveljavlja več izjemnih dosežkov, pri čemer je isti izjemni dosežek možno upoštevati 

le enkrat. Vlagatelj lahko uveljavlja individualni izjemni dosežek in izjemni dosežek v skupini, ki šteje 

največ pet članov. Vsak izjemni dosežek se ovrednoti le z enkratnim številom točk. 

 

2.2.2 Šolski ali študijski uspeh 

 

Kot šolski oziroma študijski uspeh štejejo: 

- izjemni splošni uspeh na maturi v RS (zlata matura), ki ga lahko vlagatelj uveljavlja le ob 

neposrednem prehodu iz srednje šole na študij ob prvem vpisu na višješolski ali visokošolski študij, 

pri čemer mora vlagatelj izkazati, da je v RS dosegel: 

• vsaj 30 točk pri splošni maturi ali  

• vsaj 21 točk pri poklicni maturi ali  

• primerljivo število točk pri mednarodni maturi, ki jo je vlagatelj opravljal v RS; 

- uvrstitev med najboljših pet odstotkov študentov v generaciji, kjer šteje uvrstitev študenta med 

najboljših pet odstotkov v generaciji vseh študentov posameznega letnika posameznega 

študijskega programa; v primeru dvopredmetnih študijskih programov se mora vlagatelj med 

najboljših pet odstotkov v generaciji uvrstiti pri obeh študijskih programih; 

- povprečna ocena: 

• najmanj 4,70 v zaključnem razredu osnovne šole, ki jo lahko uveljavljajo le vlagatelji v skupini 

OŠ, 

• najmanj 4,10 v tistem letniku srednje šole, v katerega je bil vlagatelj nazadnje vpisan, ki jo 

lahko uveljavljajo le vlagatelji v skupini SŠ, 

• najmanj 8,50 v zadnjem študijskem letu višješolskega ali visokošolskega študija, v katerem je 

vlagatelj opravljal študijske obveznosti, ki jo lahko uveljavljajo le vlagatelji v skupini VŠ.  
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Upošteva se šolski ali študijski uspeh, ki ga je vlagatelj dosegel v šolskem oziroma študijskem letu 

2016/2017. Če se vlagatelj v 2016/2017 ni izobraževal, se lahko skladno z določbami ZŠtip-1 in 

pravilnika upošteva uspeh ustreznega predhodnega šolskega ali študijskega leta. 

 

 

3 Razvrščanje in izbira štipendistov 

 

Vlagatelji se glede na pogoj, na podlagi katerega uveljavljajo pridobitev Zoisove štipendije, razvrstijo 

v skupino OŠ, skupino SŠ ali skupino VŠ. 

 

Vloge v posamezni skupini se razvrstijo po naslednjem vrstnem redu meril: 

- višje število točk za izjemne dosežke, 

- višje število točk pri maturi ali razmerje med povprečno oceno vlagatelja in povprečno oceno 

generacije študentov (samo skupini SŠ in VŠ), 

- višja povprečna ocena. 

 

Vloge vlagateljev se najprej razvrstijo po prvem merilu. Za štipendiranje se izberejo vlagatelji, ki 

izkažejo višje število točk za izjemne dosežke. Če ima več vlagateljev enako število točk za izjemne 

dosežke, njihove vloge pa presegajo preostala sredstva v tej skupini, se za izbor med temi vlagatelji 

uporabi merila iz drugega oziroma tretjega merila. Sredstva se dodelijo vlagateljem, ki izkazujejo 

enako (mejno) število točk za izjemne dosežke in višje število točk pri maturi oziroma višje razmerje 

med povprečno oceno vlagatelja in povprečno oceno generacije oziroma višjo povprečno oceno. 

 

Če vloge vlagateljev, ki izkazujejo enako vrednost uporabljenih meril v skladu s prejšnjim odstavkom, 

presegajo preostala razpoložljiva sredstva v posamezni skupini, se štipendije ne dodelijo, 

neporabljena sredstva pa se razporedijo v naslednjo skupino. 

 

 

4  Višina mesečne Zoisove štipendije 

 

Osnovna mesečna štipendija in dodatki znašajo v EUR:  

Postavka DIJAK ŠTUDENT 

Osnovna štipendija 120 140 

Osnovna štipendija za tujino 240 280 

Dodatek za bivanje 80 80 

Dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami 50 50 

 

Zneski se usklajujejo na način in v roku, ki veljajo za transferje, v skladu z zakonom, ki ureja 

usklajevanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom v RS.  

 

Dodatek za bivanje se dodeli štipendistu, ki izpolnjuje vse naslednje pogoje: 

- kraj njegovega stalnega prebivališča je več kot 25 km oddaljen od kraja izobraževanja1,  

                                                           
1
 Za izračun razdalj se skladno s pravilnikom uporablja daljinomer http://zemljevid.najdi.si. Upošteva se razdalja od naslova 

nepremičnine, v kateri ima vlagatelj stalno prebivališče do naslova nepremičnine, v kateri se vlagatelj izobražuje. 

http://zemljevid.najdi.si/
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- ima v skladu z zakonom, ki ureja prijavo prebivališča, prijavljeno začasno prebivališče v kraju 

izobraževanja,  

- ima za šolsko oziroma študijsko leto 2017/2018 sklenjeno najemno pogodbo in strošek najema 

znaša najmanj 65 EUR mesečno, 

- ni lastnik ali solastnik nepremičnine, 

- ne prejema subvencije za bivanje na podlagi predpisov, ki urejajo subvencionirano bivanje 

študentov in dijakov.  

 

Dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami se dodeli štipendistu, ki izpolnjuje enega izmed 

naslednjih pogojev: 

- priznana mu je invalidnost ali telesna okvara na podlagi predpisov s področja invalidskega 

zavarovanja,  

- zanj je staršu ali skrbniku priznan dodatek za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo 

po predpisih, ki urejajo družinske prejemke,  

- je usmerjen v prilagojen program vzgoje in izobraževanja v skladu s predpisi o usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami. 

 

Pravica do štipendije se dodeli za posamezni izobraževalni program od prvega dne šolskega oziroma 

študijskega leta 2017/2018 dalje. 

 

 

5 Dokumentacija in vložitev vloge 

 

Javni razpis, vloga in ostali obrazci za dodelitev Zoisove štipendije so na voljo na spletni strani 

www.sklad-kadri.si v zavihku “Razpisi in objave” in v poslovnem času na naslovu Javnega 

štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Dunajska 22, 

1000 Ljubljana. 

 

5.1 Zahtevana dokumentacija 

 

Za prijavo na javni razpis mora vlagatelj predložiti:  

1. izpolnjen in podpisan obrazec Vloga za dodelitev Zoisove štipendije za šolsko oziroma študijsko 

leto 2017/2018; v primeru mladoletnega vlagatelja morata obrazec podpisati vlagatelj in zakoniti 

zastopnik;  

2. dokazila o izjemnih dosežkih, ki jih uveljavlja, vključno z dokazili za vsak izjemni dosežek, da ta 

izpolnjuje predpisane pogoje. Vlagatelj, ki do poteka roka za oddajo vloge v vlogi ali dopolnitvi 

vloge ne bo navedel vseh izjemnih dosežkov, ki jih želi uveljavljati, jih po tem datumu ne bo 

mogel več uveljavljati; 

3. potrdilo o šolskem ali študijskem uspehu in sicer eno ali več izmed sledečih dokazil: 

a) fotokopijo maturitetnega spričevala, iz katerega je razvidno število doseženih točk, 

b) potrdilo izobraževalne ustanove, da je študent uvrščen med najboljših 5 % študentov v 

posameznem letniku posameznega študijskega programa, iz katerega mora izhajati tudi 

povprečna ocena generacije, 

c) fotokopijo spričevala zaključnega razreda osnovne šole (skupina OŠ),  

http://www.sklad-kadri.si/
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d) fotokopijo spričevala zadnjega zaključenega srednješolskega letnika (skupina SŠ), 

e) potrdilo izobraževalne ustanove o vseh številčno izraženih končnih ocenah vseh uspešno 

opravljenih obveznostih, doseženih na študijskem programu, z razvidnimi datumi opravljanja 

vsake obveznosti, izdano po 01.10.2017 (skupina VŠ); V primeru, da je iz potrdila o 

opravljenih obveznostih razvidno, da je študent opravil vse obveznosti preteklih študijskih 

let, je ustrezno tudi potrdilo, izdano pred 1. 10. 2017; 

4. potrdilo dijaškega doma o nesubvencioniranem bivanju, če vlagatelj biva v dijaškem domu. 

Vlagatelj, ki biva pri zasebniku, priloži fotokopijo najemne pogodbe sklenjene za šolsko oziroma 

študijsko leto 2017/2018 in izjavo o nesubvencioniranem bivanju;  

5. fotokopijo odločbe ali sklepa pristojnega organa o izpolnjevanju pogojev za dodatek za 

štipendiste s posebnimi potrebami, če ga k štipendiji uveljavlja.  

 

Če vlagatelj ni državljan RS, mora k vlogi predložiti: 

6. ustrezna dokazila, s katerimi dokazuje ustrezni status (pri pogoju državljanstva), opredeljen v 

tabeli pod točko 2.1, na podlagi katerega uveljavlja štipendijo. 

 

Če vlagatelj Zoisovo štipendijo uveljavlja za izobraževanje v tujini, mora predložiti tudi: 

7. potrdilo o vpisu v izobraževalni program 

8. izpolnjen obrazec Podatki o izobraževanju v tujini; 

9. dokazilo o javni veljavnosti izobraževalne ustanove in javni veljavnosti izobraževalnega programa, 

ki ga izda ustanova, ki izdaja taka dokazila v državi izobraževanja, ali druga ustrezna ustanova; 

10.  fotokopijo najemne pogodbe sklenjene za šolsko oziroma študijsko leto 2017/2018 ali potrdilo 

študentskega oziroma dijaškega doma, če vlagatelj k štipendiji uveljavlja dodatek za bivanje. 

 

Če je potrdilo iz točke 3. izdala izobraževalna ustanova v tujini, mora vlagatelj predložiti ocenjevalno 

lestvico pretvorbe ocen v slovenski ocenjevalni sistem ali uradno potrdilo tuje izobraževalne 

institucije o načinu ocenjevanja, iz katerega morajo biti razvidne vse možne ocene, vse pozitivne 

ocene in razpon posamezne ocene, če ta ni linearen, na podlagi katerega bo sklad opravil pretvorbo 

v slovenski ocenjevalni sistem. 

 

Dokazila v tujem jeziku mora vlagatelj priložiti v uradnem prevodu v slovenski jezik. 

 

5.2 Rok in način oddaje vloge 

 

Rok za oddajo vlog za dodelitev Zoisovih štipendij je določen kot zaprti rok za oddajo vlog in teče od 

objave razpisa dalje do zadnjega dneva roka, ki je: 

- sreda, 06.09.2017, za dijake in 

- petek, 06.10.2017, za študente. 

 

Vlogo z dokazili vlagatelji pošljejo po pošti priporočeno ali vložijo osebno na naslov Javnega 

štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Dunajska 22, 

Ljubljana, s pripisom »Zoisova štipendija - novi«. 
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Vloga je pravočasna, če jo sklad prejme najkasneje zadnji dan roka ali če je oddana zadnji dan roka s 

priporočeno pošiljko. Prepozne vloge bodo s sklepom zavržene. 

 

Vloga je popolna, če je oddana na zahtevanem obrazcu, je ustrezno podpisana in vsebuje vse 

zahtevane podatke in priloge. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom 

k dopolnitvi vloge, bo sklad s sklepom zavrgel oziroma bo o njih odločil na podlagi razpoložljivih 

podatkov. 

 

    5.3  Odločanje 

 

O pravici do Zoisove štipendije odloči sklad z odločbo ali sklepom. Šestdesetdnevni rok za odločanje 

začne teči z dnem, ko je popolna zadnja vloga med vsemi na javni razpis prispelimi pravočasnimi 

vlogami.  

 

V postopku dodeljevanja štipendij po tem razpisu se uporabljajo določbe ZŠtip-1, pravilnika o 

dodeljevanju Zoisovih štipendij, pravilnika o dodeljevanju državnih štipendijah in zakona, ki ureja 

splošni upravni postopek. 

 

Odločba, s katero se odloči o dodelitvi pravice po tem javnem razpisu, se vroča z navadno vročitvijo. 

Šteje se, da je vročitev opravljena 21. dan od dneva odpreme. Dan odpreme bo označen na odločbi. 

Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe. 

 

 

6 Obveznosti štipendista 

 

Štipendist mora: 

- vsako leto uspešno zaključiti posamezni letnik, za katerega je prejemal štipendijo, razen v primerih 

iz prvega odstavka 87. člena ZŠtip-1,  

- uspešno zaključiti izobraževalni program, za katerega je pridobil štipendijo, najkasneje v zadnjem 

letniku izobraževalnega programa oziroma v primerih iz sedmega odstavka 87. člena ZŠtip-1 

najkasneje do izteka obdobja podaljšanja študentskega statusa, 

- sklad v osmih dneh po nastali spremembi ali v osmih dneh od dneva, ko je za spremembo izvedel, 

obvestiti o vseh spremembah, ki se zgodijo v tekočem šolskem ali študijskem letu in bi lahko 

vplivale na štipendijsko razmerje, kar med drugim vključuje tudi (vendar ne samo): 

• prekinitev ali zaključek izobraževanja, 

• sprememba izobraževalnega programa ali izobraževalne ustanove, pri čemer mora štipendist 

pred spremembo izobraževalnega programa od sklada pridobiti pisno soglasje, če želi, ob 

izpolnjevanju pogojev, še naprej prejemati štipendijo v novem ali spremenjenem 

izobraževalnem programu, 

• okoliščine, zaradi katerih štipendist po ZŠtip-1 ne izpolnjuje več pogojev za pridobitev ali 

prejemanje štipendije, za dodatek za bivanje oziroma za dodatek za štipendiste s posebnimi 

potrebami. 
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6.1 Nadaljevanje štipendiranja v višjem letniku istega programa 

 

Štipendija se dodeli za posamezni izobraževalni program. Štipendist mora vsako leto vložiti vlogo za 

nadaljnje prejemanje štipendije v naslednjem šolskem oziroma študijskem letu tega programa pred 

začetkom šolskega oziroma študijskega leta, na katerega se vloga nanaša. Vlogi štipendist priloži: 

- dokazilo o izjemnem dosežku ali dokazilo o ustreznem šolskem ali študijskem uspehu (4,10 za 

dijake in 8,50 za študente); 

- ustrezna dokazila, če uveljavlja dodatek za bivanje oziroma dodatek za štipendiste s posebnimi 

potrebami; 

- potrdilo o vpisu v izobraževalni program, če se izobražuje v tujini. 

 

Pogojev iz prve alineje prejšnjega odstavka ni potrebno izkazovati štipendistu, ki: 

- je preskočil letnik, 

- pogojev za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije ni izpolnil zaradi opravičljivih razlogov iz 

prvega odstavka 87. člena ZŠtip-1 in napreduje v višji letnik, pri čemer pa mora ta štipendist 

izkazati opravičljive razloge z ustreznimi dokazili. 

 

Če štipendist vloge za nadaljevanje štipendiranja ne vloži do konca tekočega šolskega oziroma 

študijskega leta, štipendijsko razmerje miruje in se štipendija ne izplačuje do vložitve vloge. Za 

štipendista, ki vlogo za nadaljnje prejemanje vloži po začetku šolskega oziroma študijskega leta, se o 

nadaljevanju štipendiranja odloči s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi vloge, za čas 

mirovanja pa štipendist ni upravičen do štipendije in se mu tako ta ne izplačuje.  

 

6.2 Sprememba izobraževalnega programa 

 

Štipendist, ki želi spremeniti izobraževalni program (znotraj iste ali na drugi izobraževalni ustanovi) in 

še naprej prejemati štipendijo na spremenjenem programu, mora pred spremembo programa 

oziroma v osmih dneh po nastali spremembi zaprositi sklad in pridobiti pisno soglasje sklada o 

spremembi. Izdano soglasje štipendista ne zavezuje k spremembi izobraževalnega programa. 

 

Če štipendist po prejetem soglasju spremeni izobraževalni program med šolskim oziroma študijskim 

letom, mora sklad o tem pisno obvestiti. Na podlagi tega obvestila sklad izda odločbo o spremembi s 

prvim dnem naslednjega meseca od spremembe. 

 

Če štipendist po prejetem soglasju spremeni izobraževalni program z začetkom novega šolskega 

oziroma študijskega leta, mora poleg obvestila predložiti tudi potrdilo o uspešno zaključenem letniku 

predhodnega izobraževalnega programa, za katerega je prejemal štipendijo. Če štipendist letnika na 

predhodnem programu ni uspešno zaključil oziroma ni izpolnil pogojev za vpis v višji letnik starega 

programa, in se vpiše v isti letnik drugega izobraževalnega programa na isti ravni, mu štipendijsko 

razmerje v tekočem šolskem oziroma študijskem letu miruje. Štipendist najkasneje zadnji dan 

mirovanja skladu predloži dokazilo o uspešno zaključenem  letniku novega izobraževalnega 

programa. 
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Kot sprememba izobraževalnega programa šteje tudi, če se želi štipendist prepisati na program z 

istim nazivom na drugi izobraževalni ustanovi, razen v primeru programa splošne gimnazije. 

 

6.3 Druge določbe 

 

Mirovanje štipendijskega razmerja, iztek in prenehanje štipendijskega razmerja, vračilo štipendije in 

druge obveznosti urejajo ZŠtip-1, Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij in Pravilnik o 

dodeljevanju državnih štipendij. 

 

 

7 Dodatne informacije 

 

Vlagatelji lahko dobijo dodatne informacije: 

- na spletni strani sklada http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/zois/zstip1, 

- na portalu e-Uprava http://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/stipendije/zoisova-

stipendija.html, 

- na e-poštnem naslovu zoisi@sklad-kadri.si,  

- v času uradnih ur vsak ponedeljek, sredo in petek med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. 

uro, osebno na naslovu sklada ali telefonsko na številkah 01 434 58 97 in 01 434 10 83. 

 

 

Javni štipendijski, razvojni, invalidski 

in preživninski sklad Republike Slovenije 

Dunajska 22, 1000 Ljubljana 

Tel.: +386 (0)1 434 58 97 in +386 (0)1 434 10 83 

e-pošta: zoisi@sklad-kadri.si  

spletna stran: http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/zois/zstip1/  

 

http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/zois/zstip1
http://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/stipendije/zoisova-stipendija.html
http://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/stipendije/zoisova-stipendija.html
mailto:zoisi@sklad-kadri.si
mailto:zoisi@sklad-kadri.si
http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/zois/zstip1/


 

 

Priloga 1 

 

 

Naziv dosežka 
Pogoji 

Dosežek Število točk2 

Izjemni dosežek na državnih tekmovanjih 
 
Državna tekmovanja, sofinancirana iz javnih sredstev, so tekmovanja, ki jih na podlagi javnega razpisa, sofinancira 
ministrstvo, pristojno za izobraževanje, ali Zavod Republike Slovenije za šolstvo, in potekajo na državni ravni. 
 
Državna tekmovanja so tudi tekmovanja iz znanja ali raziskovanja na državni ravni, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 
- organizator ima 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 možna le na podlagi rezultata na predhodni stopnji tekmovanja; 
- so sofinancirana iz javnih sredstev, pri čemer šteje, da je pogoj sofinanciranja iz javnih sredstev izpolnjen, če je bil 

organizator tekmovanja kadarkoli v preteklih treh letih od datuma tekmovanja, na katerem je bil dosežen izjemni 
dosežek, upravičen do sofinanciranja za izvedbo tega tekmovanja na podlagi javnega razpisa neposrednega ali 
posrednega proračunskega uporabnika oziroma mu je bilo sofinanciranje zagotovljeno neposredno s strani 
ministrstva, pristojnega za izobraževanje; 

- tekmovanja se pod enakimi pogoji lahko udeležijo udeleženci posamezne ravni ali stopnje izobraževanja 
ustreznih smeri vseh izobraževalnih ustanov v RS. 
 

Za državna tekmovanja, ki so organizirana samo za študente, se šteje, da je pogoj iz druge in tretje alineje prejšnjega 
odstavka izpolnjen, če tekmovanje poteka v dveh krogih in je uvrstitev v naslednji krog možna na podlagi rezultata, 
doseženega v prvem krogu tekmovanja. 

 
Kot državno tekmovanje štejeta tudi Tekmovanje mladih glasbenikov RS (TEMSIG) in Tekmovanje mladih baletnih 
plesalcev  RS (BALTEK), pri čemer lahko vlagatelj uveljavlja dosežek tistega TEMSIG tekmovanja, na katerem se je 
zadnjič izvedlo tekmovanje v disciplini, ki jo uveljavlja kot izjemni dosežek. 
 

1. - 3. mesto 10 

zlato priznanje ali prva 
nagrada 

5 

srebrno priznanje ali 
druga nagrada 

2 

                                                           
2
 Število točk je navedeno za individualni izjemni dosežek. Če je bil izjemni dosežek dosežen v skupini ali soavtorstvu od 2 do  5 oseb, je vlagatelj upravičen do polovice navedenih 

točk. 



 

 

 

Naziv dosežka 
Pogoji 

Dosežek Število točk2 

Izjemni dosežek na mednarodnih tekmovanjih 
 
Mednarodna tekmovanja iz znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti ali umetnosti so tekmovanja, na katerih je 
udeležba mogoča na podlagi predhodne uvrstitve na državnem tekmovanju, pri čemer mora to državno tekmovanje 
izpolnjevati pogoje, ki jih mora izpolnjevati državno tekmovanje za izjemne dosežke na državnih tekmovanjih. 
 
Prav tako se kot mednarodno tekmovanje šteje tudi tekmovanje, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 
 
- organizira ga strokovno združenje, raziskovalna ali izobraževalna ustanova, ki izvaja programe s področja 

tekmovanja; 
- je primarno namenjeno osnovnošolcem, dijakom ali študentom v ločenih tekmovalnih skupinah; 
- pravila so javno objavljena in zagotavljajo enake možnosti sodelovanja na mednarodni ravni; 
- na tekmovanju je udeleženih najmanj 5 držav; 
- tekmovanje ima večletno tradicijo oziroma je bilo pred objavo javnega razpisa za posamezno šolsko oziroma 

študijsko leto organizirano najmanj petkrat, pri čemer štejejo dosežki iz petega ali kasnejšega tekmovanja; 
- o uvrstitvah tekmovalcev na samem tekmovanju odloča referenčen odbor strokovnjakov ali znanstvenikov iz 

relevantne discipline in 
- nagrade prejme največ 20% tekmovalcev ali tekmovalnih skupin. 

 
Udeležba na mednarodnem tekmovanju se upošteva kot dosežek le, če se je vlagatelj uvrstil na mednarodno 
tekmovanje na podlagi predhodnega izbora na državnem tekmovanju ali če se je vlagatelj na tekmovanje uvrstil 
preko predhodnega selekcijskega postopka tako, da ga je v tem postopku pred tekmovanjem za udeležbo izbral 
referenčni odbor strokovnjakov ali znanstvenikov iz relevantne discipline. 
 

1. - 3. mesto 20 

priznanje, primerljivo 
zlatemu ali srebrnemu 
priznanju na državnem 
tekmovanju 

10 

udeležba 5 

Izjemni dosežek na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja 
 
Glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati tekmovanja, in točkovanja izjemnih dosežkov na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja se uporabljajo določbe 
glede izjemnih dosežkov na državnih oziroma mednarodnih tekmovanjih. 
 
 



 

 

 

Naziv dosežka 
Pogoji 

Dosežek Število točk2 

Izjemni dosežek na področju raziskovalnega dela 
 
Kot izjemni dosežek na področju raziskovalnega dela šteje priznanje za najboljšo raziskovalno nalogo, ki je podeljena 
v okviru javnega natečaja ali razpisa za posamezno strokovno ali znanstveno disciplino, če so izpolnjeni naslednji 
pogoji: 
 
- priznanja razpisuje in podeljuje strokovno združenje s področja raziskovalnega dela ali ustanova, vpisana v 

evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS s področja 
raziskovalnega dela, ali tem primerljiva združenja in ustanove v tujini, 

- javni natečaj ali razpis je primarno namenjen osnovnošolcem, dijakom ali študentom v ločenih skupinah, 
- pravila natečaja ali razpisa so javno objavljena in zagotavljajo enake možnosti sodelovanja na državni ali 

mednarodni ravni, 
- javni natečaj ali razpis ima večletno tradicijo oziroma je bil pred objavo javnega razpisa za posamezno šolsko 

oziroma študijsko leto organiziran najmanj petkrat, pri čemer štejejo dosežki iz petega ali kasnejšega javnega 
natečaja ali razpisa, 

- o podelitvi priznanj odloča referenčen odbor strokovnjakov ali znanstvenikov iz relevantne discipline in 
- priznanja prejme največ 20% prijavljenih raziskovalnih del za posamezno ciljno skupino iz druge alineje tega 

odstavka. 
 

Kot izjemni dosežek na področju raziskovalnega dela šteje tudi izum ali inovacija, katerega avtor ali soavtor je 
vlagatelj. Vlagatelj predloži potrdilo o podeljenem patentu, ki ga je najkasneje zadnji dan pred začetkom šolskega ali 
študijskega leta, za katerega vlagatelj uveljavlja dodelitev ali nadaljnje prejemanje štipendije, izdal nacionalni 
patentni urad, World Intellectual Property Organization (WIPO) ali drug referenčen patentni urad. 
 

priznanje za najboljšo 
raziskovalno nalogo 

10 

patent 20 

Nagrajeno znanstvenoraziskovalno, razvojno ali umetniško delo na državni ali mednarodni ravni 
 
Glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati tekmovanja, in točkovanja dosežkov se uporabljajo določbe glede izjemnih dosežkov na državnih oziroma mednarodnih 
tekmovanjih oziroma določbe glede izjemnih dosežkov na področju raziskovalnega dela, pri čemer za umetniško delo šteje le lastno izvirno umetniško delo. 
 
 

http://www.wipo.int/


 

 

 

Naziv dosežka 
Pogoji 

Dosežek Število točk2 

Objava znanstvenoraziskovalne naloge ali znanstvenega prispevka 
 
Kot objava znanstvenoraziskovalne naloge ali znanstvenega prispevka šteje prispevek, vpisan v vzajemno bazo 
podatkov COBISS najkasneje zadnji dan pred začetkom šolskega ali študijskega leta, za katerega vlagatelj uveljavlja 
dodelitev ali nadaljnje prejemanje štipendije. Objava mora biti v vzajemni bazi COBISS označena kot znanstvena ali 
strokovna v skladu s specifikacijo, objavljeno v dokumentu Tipologija dokumentov/del za vodenje bibliografij, ki je 
javno objavljena na spletni strani http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Tipologija_slv.pdf. 
 
Pri vlagatelju, ki kot izjemni dosežek uveljavlja objavo, se kot avtorja ne upošteva mentorja, če vlagatelj predloži 
potrdilo o tem, da mentor ni sodeloval pri nastanku prispevka.  
 

 
objava v zborniku ali 
strokovni publikaciji 
glede na tip objave 
 

znanstvena – 10 
strokovna – 5 

objava v znanstveni 
publikaciji glede na tip 
objave 

znanstvena – 15 
strokovna – 7,5 

Umetniško ali drugo delo 
 
Šteje tisto umetniško ali drugo delo, katerega pozitivni kritiki sta vpisani v vzajemno bazo podatkov COBISS 
najkasneje zadnji dan pred začetkom šolskega ali študijskega leta, za katerega vlagatelj uveljavlja dodelitev ali 
nadaljnje prejemanje štipendije. Kritiki morata biti v vzajemni bazi COBISS označeni v skladu s specifikacijo, 
objavljeno v dokumentu Tipologija dokumentov/del za vodenje bibliografij, ki je javno objavljena na spletni strani 
http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Tipologija_slv.pdf, pod točko 1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika, pri 
čemer se upoštevajo le kritike, objavljene v tiskanih medijih. 
 
Kot umetniško ali drugo delo, ki je sodelovalo na mednarodni razstavi ali mednarodnem festivalu, šteje delo, ki se je 
na tako razstavo ali festival uvrstilo na podlagi primerljivih meril, kot so določeni za izjemne dosežke na 
mednarodnih tekmovanjih. 
 

umetniško delo 10 

 

http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Tipologija_slv.pdf

