
 

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju Sklad) na podlagi Zakona 
o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/2007 in št. 63/07-popr.),  Pravilnika o dodeljevanju Zoisovih 
štipendij (Uradni list RS, št. 51/08) (v nadaljevanju Pravilnik) in Sklepa o določitvi odstotnih deležev 
Zoisovih štipendistov med osnovno šolo, srednjo šolo, višjo in visoko šolo za šolsko oziroma študijsko 
leto 2008/2009 z dne 25.08.2008, št. 0072-5/2008/34, objavlja 
 
 

Javni poziv za dodelitev Zoisovih štipendij 
za šolsko/ študijsko leto 2008/2009 

 
 
1. Predmet poziva 

 
Predmet javnega poziva je objava pogojev in načina vložitve vloge za dodelitev Zoisove štipendije 
za šolsko oziroma študijsko leto 2008/2009 za kandidate, ki prvič uveljavljajo pravico do Zoisove 
štipendije, in štipendistom, ki že prejemajo Zoisovo štipendijo in nadaljujejo izobraževanje na višji 
stopnji, da v roku, predpisanem v javnem pozivu, Skladu predložijo potrebno in v tem javnem pozivu 
predpisano dokumentacijo. 

 
 
2. Okvirna višina sredstev  

 
Okvirna višina sredstev iz tega poziva,  ki je na razpolago za dodeljevanje novih Zoisovih štipendij,  
je 9 milijonov eurov, od tega 5 milijonov eurov za kandidate, ki že prejemajo Zoisovo štipendijo in 
nadaljujejo izobraževanje na višji stopnji, in 4 milijone eurov za kandidate, ki prvič uveljavljajo 
pravico do Zoisove štipendije. Za te se glede na pogoje uveljavljanja, se določijo naslednji deleži: 
− 50 % za vlagatelje, ki so zaključili osnovno šolo, in sicer 45% za kandidate, ki so v 

zaključnem razredu osnovne šole dosegli povprečno oceno najmanj 4,5 ali več in so bili v 
skladu s Konceptom: odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli 
identificirani kot nadarjeni učenci, ter 5% za kandidate, ki so dosegli izjemne dosežke na 
posameznem področju družbenega življenja; 

− 20 % za vlagatelje iz srednješolskega izobraževanja, in sicer 7% za kandidate s povprečno 
oceno najmanj 4,1 ali več, 11% za zlate maturante in 2% za kandidate, ki so dosegli izjemne 
dosežke na posameznem področju družbenega življenja; 

− 30 % za vlagatelje v visokošolskem izobraževanju, in sicer 17% za kandidate, ki imajo v 
višješolskem ali visokošolskem izobraževanju povprečno oceno najmanj 8,5 ali več, 10% za 
kandidate, ki  so v višješolskem ali visokošolskem izobraževanju glede na povprečno oceno 
uvrščeni med najboljših 5% v posameznem letniku posameznega študijskega programa, ter 3% 
za kandidate, ki so dosegli izjemne dosežke na posameznem področju družbenega življenja. 



 

 
 

3. Pogoji in merila za pridobitev štipendije 
 

3.1. Splošni pogoji za pridobitev štipendije 
Pravico do Zoisove štipendije lahko uveljavljajo dijaki, udeleženci izobraževanja odraslih in 
študenti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 
− So državljani Republike Slovenije, Slovenci v zamejstvu oziroma Slovenci po svetu in se 

izobražujejo v Republiki Sloveniji, ali so državljani držav članic Evropske unije (EU) in 
Evropskega gospodarskega prostora (EGP) oziroma njihovi družinski člani, kot jih določa 
zakon, ki ureja prebivanje tujcev, če imajo dovoljenje za stalno ali začasno prebivanje v 
Republiki Sloveniji, ali so državljani držav članic Evropske unije (EU) in Evropskega 
gospodarskega prostora (EGP), ki so bili zaposleni ali samozaposleni v Republiki Sloveniji 
oziroma njihovi družinski člani, če imajo dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji, ali so 
državljani tretjih držav, ki imajo dovoljenje za stalno ali začasno prebivališče v Republiki 
Sloveniji oziroma njihovi ožji družinski člani, na podlagi sklenjenih meddržavnih sporazumov 
oziroma načelu vzajemnosti; 

− ob vpisu v prvi letnik poklicne oziroma srednje šole niso starejši od 18 let, oziroma ob prvem 
vpisu v prvi letnik višješolskega ali visokošolskega izobraževanja oziroma ob prvem vpisu na 
prvo, drugo ali tretjo stopnjo izobraževanja niso starejši od 26 let; 

−  ne prejemajo druge štipendije ali ne prejemajo drugih prejemkov za izobraževanje po drugih 
predpisih, 

− niso v delovnem razmerju oziroma ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, 
− niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, 
− za izobraževanje v tujini lahko uveljavljajo državljani Republike Slovenije, če se v tujini 

izobražujejo na izobraževalni ustanovi, ki je akreditirana v skladu s predpisi države 
izobraževanja za izvajanje javno veljavnega izobraževalnega programa za pridobitev stopnje 
izobrazbe, in če izobraževalnega programa v Republiki Sloveniji ni ali gre za mednarodno 
izmenjavo. Potrdilo o statusu (akreditaciji) ustanove in javne veljavnosti izobraževalnega 
programa izda ministrstvo, pristojno za šolstvo, oziroma ministrstvo, pristojno za visoko 
šolstvo,  če gre za mednarodno izmenjavo pa izobraževalna organizacija, ki jo organizira. 

 
3.2. Pogoji in merila za pridobitev štipendije za nove kandidate 
Kandidati se glede na pogoj, na podlagi katerega uveljavljajo pravico do Zoisove štipendije, 
razvrstijo v naslednje skupine: 
− Kandidati, ki imajo v zaključnem razredu osnovne šole povprečno oceno najmanj 4,5 ali več 

in so bili v skladu s Konceptom: odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni 
šoli identificirani kot nadarjeni učenci, se glede na dosežen uspeh v zaključnem razredu 
osnovne šole razvrstijo po vrstnem redu glede na povprečno oceno, in sicer od najvišje do 
najnižje; 



 

− Kandidati, ki imajo v srednji šoli povprečno oceno najmanj 4,1 ali več, se glede na dosežen 
uspeh v srednji šoli razvrstijo po vrstnem redu glede na povprečno oceno, in sicer od najvišje 
do najnižje povprečne ocene; 

− Kandidati, ki so maturanti z izjemnim splošnim uspehom – zlati maturanti, se razvrstijo po 
vrstnem redu glede na doseženo število točk na maturi, in sicer od najvišjega do najnižjega 
števila točk; 

− Kandidati, ki imajo v višješolskem ali visokošolskem izobraževanju povprečno oceno najmanj 
8,5 ali več, se glede na dosežen uspeh razvrstijo po vrstnem redu glede na povprečno oceno, in 
sicer od najvišje do najnižje povprečne ocene vseh številčno izraženih ocen, doseženih od 1. 
oktobra do vključno 30.  septembra v preteklem študijskem letu; 

− Kandidati, ki so v višješolskem ali visokošolskem izobraževanju glede na povprečno oceno 
uvrščeni med najboljših 5% študentov v posameznem letniku posameznega študijskega 
programa, se razvrstijo glede na razmerje od povprečne ocene študentov posameznega letnika 
v posameznem študijskem programu izobraževalne ustanove; 

− Kandidati, ki so dosegli izjemne dosežke na posameznem področju družbenega življenja: 1. do 
vključno 3. mesto oziroma nagrada ter podeljeno zlato priznanje na državnem tekmovanju; 
priznanja za najboljše raziskovalne naloge; udeležba in najvišja mesta na mednarodnem 
tekmovanju; nagrajeno znanstvenoraziskovalno, razvojno ali umetniško delo na državni ali 
mednarodni ravni; objava znanstvenoraziskovalne naloge v strokovni reviji ali zborniku in 
drugi izjemni dosežki v skladu s Pravilnikom. Kandidat lahko za dodelitev Zoisove štipendije 
uveljavlja le izjemni dosežek, ki ni starejši od dveh let od dneva objave javnega poziva. 
Kandidat lahko v posameznem šolskem oziroma študijskem letu uveljavlja več izjemnih 
dosežkov, pri čemer je isti izjemni dosežek možno uveljavljati le enkrat. Kandidat lahko 
uveljavlja le individualni izjemni dosežek in izjemni dosežek v skupini, ki šteje največ tri 
člane. 

 
3.3. Pogoji za pridobitev štipendije za kandidate, ki že prejemajo Zoisovo štipendijo in nadaljujejo 
izobraževanje na višji stopnji 
Štipendisti, ki so prejemali Zoisovo štipendijo v preteklem šolskem oziroma študijskem letu, morajo 
za pridobitev štipendije za nadaljevanje izobraževanja na višji stopnji izpolnjevati pogoj povprečne 
ocene najmanj 4,1 za dijake oziroma najmanj 8,5 za študente, oziroma izpolnjevati pogoj uvrstitve 
med najboljših 5% študentov v posameznem letniku posameznega študijskega programa ali izkazati 
izjemni dosežek.  

 
 
4. Višina štipendije 

 
Osnovna Zoisova štipendija brez dodatkov znaša 63,50 eurov za dijaka in 97,85 eurov za študenta. K 
osnovni štipendiji se lahko dodelijo naslednji dodatki v višinah:  
− dodatek za vrsto in področje izobraževanja 29,14 eurov;  



 

− dodatek za učni oziroma študijski uspeh 19,77 eurov za dijake s povprečno oceno od 4,1 do 
4,5 oziroma za študente s povprečno oceno 8,5 do 9,00, ali 36,43 eurov za dijake s povprečno 
oceno 4,5 in več oziroma za študente s povprečno oceno nad 9,0;  

− dodatek za izobraževanje zunaj stalnega prebivališča v višini od 46,84 eurov do 96,81 eurov 
za prevoz v primestnem ali medkrajevnem prometu ali dodatek za bivanje v višini 82,23 
eurov;  

− dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami 48,92 eurov in  
− dodatek glede na dohodek v družini štipendista 20,82 do 53,09 eurov. 

 
Če se štipendist izobražuje v tujini, znaša Zoisova štipendija brez dodatkov 127 eurov za 
dijaka in 195,70 eurov za študenta. 
 
Štipendije se usklajujejo v skladu z predpisi, ki urejajo usklajevanje transferjev posameznikom in 
gospodinjstvom v Republiki Sloveniji. 

 
 
5. Obveznosti štipendista 

 
Štipendist je dolžan sporočiti vsako spremembo, ki vpliva na štipendijsko razmerje. Štipendist je 
dolžan vrniti štipendijo za letnik, ki ga ne zaključi uspešno, ali če pridobi štipendijo na podlagi 
posredovanih neresničnih podatkov.  

 
 
6. Zahtevana dokumentacija 

 
Kandidat mora za uveljavljanje pravice do Zoisove štipendije predložiti: 
− izpolnjen obrazec Vloga za uveljavitev pravice do Zoisove štipendije, ki je sestavni del tega 

poziva (obrazec je objavljen na spletni strani www.sklad-kadri.si)   
− potrdilo o vpisu v izobraževalni program,  
− potrdilo o šolskem oziroma študijskem uspehu, 
− dokazilo, na podlagi katerega uveljavlja pravico do Zoisove štipendije:  

• potrdilo o šolskem uspehu in dokazilo o odkriti nadarjenosti (obrazec dokazila je 
objavljen na spletni strani www.sklad-kadri.si) – za dijake, ki so vpisani v 1. letnik 
srednjega izobraževanja, oziroma 

• potrdilo o šolskem uspehu v preteklem šolskem letu – za dijake v 2., 3. in 4. letniku 
srednjega izobraževanja, oziroma  

• dokazilo o maturi z razvidnim številom doseženih točk, oziroma 
• dokazilo o študijskem uspehu v višjem in visokošolskem izobraževanju, oziroma 



 

• potrdilo izobraževalne ustanove, da je kandidat uvrščen med 5% najboljših študentov v 
kandidatovem letniku študijskega programa (obrazec potrdila je objavljen na spletni 
strani www.sklad-kadri.si), oziroma 

• dokazilo o izjemnem dosežku, ki ni starejši od dveh let od objave poziva. 
 

Vsa dokazila morajo biti v originalu ali overjene kopije oziroma prepisa originala. 
 
 
7. Oddaja vloge in odločanje 

 
Vlogo z dokazili kandidati pošljejo priporočeno ali vložijo na naslov Javni sklad Republike Slovenije 
za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. 
 
Rok za oddajo vlog teče od objave javnega poziva dalje. Zadnji rok za oddajo vlog je za dijake in 
udeležence izobraževanja odraslih 15. september 2008 in za študente 6. oktobra 2008.   O vlogi bo 
Sklad odločil v roku 30 dni od popolnosti vlog. Vloga se šteje za popolno, če je oddana na 
zahtevanem obrazcu in vsebuje vse zahtevane priloge in podatke. Vloge, oddane po roku in 
nepopolne vloge, ki jih kandidati ne bodo dopolnili v skladu z zahtevo za dopolnitev, bodo zavržene. 

 
 
 


