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Številka: 1103-1/2011-9 
Datum: 1. 6. 2011 
 
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o 
štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07 (63/07 – popr.,), 40/09 in 62/2010-ZUPJS, v nadaljevanju: zakon), 
Pravilnika o dodeljevanju Zoisovih štipendij (Uradni list RS, št. 51/08, 40/2009-ZŠtip-A in 45/09, v 
nadaljevanju: pravilnik), Sklepa o določitvi okvirne višine sredstev za potrebe podeljevanja novih Zoisovih 
štipendij za šolsko oziroma študijsko leto 2011/2012 št. 0072-8/2009/16 in Sklepa o določitvi odstotnih 
deležev denarnih sredstev za potrebe podeljevanja Zoisovih štipendij štipendistom med osnovno šolo, 
srednjo šolo, višjo in visoko šolo za šolsko oziroma študijsko leto 2011/2012 št. 0072-8/2009-15, ki ju je dne 
27. 5. 2011 izdal minister, pristojen za delo, objavlja 
 
 
 

Javni poziv za dodelitev oziroma nadaljnje prejemanje Zoisovih štipendij 
za šolsko oziroma študijsko leto 2011/2012 

 
 
 
 
1 Predmet javnega poziva 
 
Predmet javnega poziva je uveljavitev pravice do Zoisove štipendije za šolsko oziroma študijsko leto 
2011/2012 za: 
a) vlagatelje, ki v šolskem oziroma študijskem letu 2010/2011 Zoisove štipendije niso prejemali, in  
b) štipendiste, ki so v šolskem oziroma študijskem letu 2010/2011 prejemali Zoisovo štipendijo oziroma jim 

je štipendijsko razmerje mirovalo in nadaljujejo izobraževanje v višjem letniku oziroma na višji stopnji 
izobraževanja.  

 
Z javnim pozivom so objavljeni pogoji ter način vložitve vloge, okvirna višina sredstev, merila za razdelitev 
sredstev, dokumentacija, ki jo morajo vlagatelji predložiti, rok, do katerega morajo biti vloge predložene, 
višina Zoisove štipendije, ter rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega poziva. 
 
 
 
2 Upravičenci in pogoji za pridobitev oziroma nadaljnje prejemanje štipendije 
 
 
2.1 Upravičenci 
 
Do Zoisove štipendije so lahko upravičene osebe s statusom dijaka in osebe s statusom študenta ter 
udeleženci izobraževanja odraslih, ki izpolnjujejo zakonsko predpisane splošne pogoje in posebne pogoje, 
opredeljene za skupino vlagateljev, v okviru katere uveljavljajo pravico do Zoisove štipendije. 
 
 
2.2 Splošni pogoji za pridobitev štipendije 
 
Štipendija se lahko dodeli vlagateljem: 

– državljanom Republike Slovenije; 

– Slovencem v zamejstvu in Slovencem po svetu, kakor so opredeljeni v zakonu, ki ureja odnose 
Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja, za študij v Republiki Sloveniji; 

– državljanom držav članic Evropske unije (EU) in Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in njihovim 
družinskim članom, kot jih določa zakon, ki ureja prebivanje tujcev, če imajo dovoljenje za stalno ali 
začasno prebivanje v Republiki Sloveniji;  

– državljanom držav članic Evropske unije (EU) ali Evropskega gospodarskega prostora (EGP), ki so bili 
zaposleni ali samozaposleni v Republiki Sloveniji, in njihovim družinskim članom, če imajo dovoljenje za 
prebivanje v Republiki Sloveniji;  
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– državljanom tretjih držav, ki imajo dovoljenje za stalno ali začasno prebivanje v Republiki Sloveniji, in 
njihovim ožjim družinskim članom, kot jih določa zakon, ki ureja prebivanje tujcev; 

– državljanom tretjih držav, ki nimajo dovoljenja za stalno ali začasno prebivanje v Republiki Sloveniji, se 
lahko štipendija dodeli na podlagi sklenjenih meddržavnih sporazumov oziroma po načelu vzajemnosti; 

 
Poleg enega izmed pogojev iz prejšnjega odstavka morajo vlagatelji izpolnjevati tudi naslednje splošne 
pogoje: 

– ob prvem 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; 

– hkrati ne prejemajo katere od štipendij iz 5. člena zakona, ne prejemajo štipendije ali 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; 

– se izobražujejo v tujini na izobraževalni ustanovi, ki je akreditirana v skladu s predpisi države 
izobraževanja za izvajanje javno veljavnega (akreditiranega) izobraževalnega programa za pridobitev 
stopnje izobrazbe. Dokazilo o akreditiranosti izobraževalne ustanove in javni veljavnosti izobraževalnega 
programa si pridobi vlagatelj s strani institucije, ki izdaja taka dokazila v državi izobraževanja. 

 
 
2.3 Posebni pogoji za posamezne skupine vlagateljev 
 
 
2.3.1 Posebni pogoji za vlagatelje, ki v šolskem oziroma študijskem letu 2010/2011 niso prejemali 
Zoisove štipendije 
 
Vlagatelji, ki v šolskem oziroma študijskem letu 2010/2011 Zoisove štipendije niso prejemali, morajo za 
uveljavljanje pravice do Zoisove štipendije izpolnjevati splošne pogoje in:  

– imeti v zaključnem razredu osnovne šole povprečno oceno najmanj 4,50 in biti v skladu s Konceptom: 
odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli identificirani kot nadarjeni učenci ali 

– imeti v srednješolskem izobraževanju povprečno oceno najmanj 4,10 ali 

– izkazati izjemen splošni uspeh na maturi (zlata matura) ali 

– imeti v višješolskem ali visokošolskem izobraževanju povprečno oceno najmanj 8,50 ali 

– biti v višješolskem ali visokošolskem izobraževanju glede na povprečno oceno uvrščen med najboljših 5 
% študentov v posameznem letniku posameznega študijskega programa ali 

– izkazati izjemne dosežke na posameznem področju družbenega življenja. 
 

Vlagatelji lahko kandidirajo za Zoisovo štipendijo po enem ali več pogojih (npr. s povprečno oceno in z 
izjemnim dosežkom). 
 
 
2.3.2 Posebni pogoji za vlagatelje, ki so v šolskem oziroma študijskem letu 2010/2011 prejemali Zoisovo 
štipendijo oziroma jim je štipendijsko razmerje mirovalo 
 
Vlagatelji, ki so v šolskem oziroma študijskem letu 2010/2011 prejemali Zoisovo štipendijo ali jim je 
štipendijsko razmerje mirovalo in v šolskem oziroma študijskem letu 2011/2012 nadaljujejo izobraževanje v 
višjem letniku oziroma na višji stopnji, morajo za uveljavljanje pravice do Zoisove štipendije izpolnjevati 
splošne pogoje in:  

– imeti povprečno oceno najmanj 4,10 za dijake oziroma najmanj 8,50 za študente ali  

– izkazati izjemen splošni uspeh na maturi (zlata matura) ali 

– biti uvrščeni med najboljših 5 % študentov v posameznem letniku posameznega študijskega programa ali 

– izkazati izjemne dosežke na posameznem področju družbenega življenja.  
 
Izpolnjevanje pogojev iz točke 2.3.1 in 2.3.2 vlagatelji dokazujejo na podlagi šolskega oziroma študijskega 
leta 2010/2011, izkazan izjemni dosežek se lahko uveljavlja iz zadnjih dveh šolskih oziroma študijskih let 
(2009/2010 in 2010/2011).  
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Za izjemne dosežke na posameznem področju družbenega življenja štejejo zlasti: 

– doseženo 1. do vključno 3. mesto oziroma podeljeno zlato priznanje na državnem tekmovanju, 

– priznanja za najboljše raziskovalne naloge, 

– udeležba in najvišja mesta na mednarodnem tekmovanju po predhodnem izboru na državnem 
tekmovanju, 

– nagrajeno znanstvenoraziskovalno, razvojno ali umetniško delo na državni ali mednarodni ravni, 

– objava znanstvenoraziskovalne naloge v strokovni reviji ali zborniku, 

– drugi izjemni dosežki v skladu s pravilnikom. 
 

Vlagatelji lahko v posameznem šolskem oziroma študijskem letu uveljavljajo več izjemnih dosežkov, pri 
čemer je isti izjemni dosežek mogoče uveljavljati le enkrat. Vlagatelji lahko uveljavljajo le individualen 
izjemni dosežek in izjemni dosežek v skupini, ki šteje največ tri člane. Vsak izjemni dosežek se ovrednoti le 
z enkratnim številom točk. 
 
 
 
3 Okvirna višina sredstev 
 
Okvirna višina sredstev za potrebe podeljevanja novih Zoisovih štipendij za šolsko oziroma študijsko leto 
2011/2012 znaša 3.500.000,00 evrov. Sredstva se glede na pogoje uveljavljanja pravice razdelijo v 
naslednjih deležih: 
 
a) 49 % za vlagatelje, ki so v šolskem letu 2010/2011 zaključili osnovno šolo in prehajajo v srednjo šolo, in 

sicer:  
− 47 % za vlagatelje, ki so v zaključnem razredu osnovne šole dosegli povprečno oceno najmanj 4,50 

in so bili v skladu s Konceptom: odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli 
identificirani kot nadarjeni učenci, ter 

− 2 % za vlagatelje, ki so dosegli izjemne dosežke na posameznem področju družbenega življenja; 
b) 31 % za vlagatelje, ki so bili v šolskem letu 2010/2011 vključeni v srednješolsko izobraževanje, in sicer: 

− 14 % za vlagatelje, ki so dosegli povprečno oceno najmanj 4,10,  
− 15 % za zlate maturante in  
− 2 % za vlagatelje, ki so dosegli izjemne dosežke na posameznem področju družbenega življenja; 

c) 20 % za vlagatelje, ki so bili v študijskem letu 2010/2011 vključeni v višješolsko ali visokošolsko 
izobraževanje, in sicer:  
− 14 % za vlagatelje, ki so dosegli povprečno oceno najmanj 8,50,  
− 4 % za vlagatelje, ki so glede na povprečno oceno uvrščeni med najboljših 5 % študentov v 

posameznem letniku posameznega študijskega programa, in  
− 2 % za vlagatelje, ki so dosegli izjemne dosežke na posameznem področju družbenega življenja. 

 
 
 
4 Poraba sredstev in razvrščanje vlagateljev 
 
Vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje in v šolskem oziroma študijskem letu 2010/2011 Zoisove štipendije niso 
prejemali oziroma jim ta ni mirovala, se v svoji skupini razvrstijo glede na izkazane rezultate od najboljšega 
do najslabšega rezultata. V okviru razpoložljivih sredstev se štipendije dodelijo tistim vlagateljem, ki se v 
posamezni skupini najbolje razvrstijo, do porabe sredstev. 
 
 
 
5 Višina štipendije 
 
Osnovna Zoisova štipendija brez dodatkov znaša 65,74 evrov za dijaka in 101,30 evrov za študenta. Če se 
štipendist izobražuje v tujini, znaša osnovna Zoisova štipendija brez dodatkov 131,48 evrov za dijaka in 
202,60 evrov za študenta. 
 
K osnovni Zoisovi štipendiji se lahko dodelijo naslednji dodatki: 

– za vrsto in področje izobraževanja v višini 30,17 evrov, 
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– za učni oziroma študijski uspeh: 

 v višini 20,46 evrov za dijake s povprečno oceno od 4,10 do 4,49 oziroma za študente s povprečno 
oceno od 8,50 do 8,99 ali  

 37,72 evrov za dijake s povprečno oceno 4,50 ali več oziroma za študente s povprečno oceno 9,00 ali 
več, 

– za izobraževanje zunaj stalnega prebivališča in sicer: 

 za bivanje izven kraja stalnega prebivališča 85,13 evrov, 

 za prevoz v primestnem ali medkrajevnem prometu glede na oddaljenost od kraja stalnega 
prebivališča do kraja izobraževanja v višini od 48,50 do 100,23 evrov glede na dejansko oddaljenost, 
če ta znaša 5 km ali več, 

– za štipendiste s posebnimi potrebami v višini 50,65 evrov, 

– glede na dohodek v družini štipendista in sicer ob dohodku: 

 do vključno 25 % minimalne plače 54,96 evrov, 

 nad 25 % do vključno 40 % minimalne plače 44,18 evrov, 

 nad 40 % do vključno 50 % minimalne plače 32,33 evrov in 

 nad 50 % do vključno 60 % minimalne plače 21,56 evrov. 
 

Dodatek za učni oziroma študijski uspeh štipendistu ne pripada v prvem letniku izobraževanja, razen če 
nadaljuje izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe v okviru srednješolskega ali visokošolskega 
izobraževanja. 
 
Štipendije se usklajujejo na način in v roku, določenem z zakonom, ki ureja usklajevanje transferjev 
posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji. 
 
 
 
6 Obveznosti štipendista 
 
Štipendist je v času prejemanja štipendije v 8 dneh od nastanka spremembe oziroma od takrat, ko je zanjo 
izvedel, dolžan štipenditorju sporočiti vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na štipendijsko razmerje. 
Štipendist je dolžan vrniti štipendijo za letnik, ki ga ni uspešno zaključil, ali če pridobi štipendijo na podlagi 
posredovanih neresničnih podatkov. 
 
 
 
7 Zahtevana dokumentacija 
 
Vlagatelj mora za uveljavljanje pravice do Zoisove štipendije predložiti: 
a) izpolnjen obrazec Vloga za uveljavitev pravice oziroma za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije za 

šolsko oziroma študijsko leto 2011/2012; 
b) potrdilo o vpisu v izobraževalni program za šolsko oziroma študijsko leto 2011/2012, iz katerega bodo 

razvidni program, stopnja in letnik izobraževanja;  
c) dokazilo o šolskem uspehu; 
d) dokazilo o študijskem uspehu; 
e) dokazila, na podlagi katerih uveljavlja pravico do Zoisove štipendije: 

– dokazilo o odkriti nadarjenosti – za dijake, ki se v šolskem letu 2011/2012 vpisujejo v 1. letnik 
srednješolskega izobraževanja in uveljavljajo pravico na podlagi dosežene povprečne ocene;  

– dokazilo, da je vlagatelj na poklicni, splošni ali mednarodni maturi dosegel izjemen splošni uspeh z 
razvidnim številom doseženih točk;  

– potrdilo izobraževalne ustanove, da je vlagatelj uvrščen med 5 % najboljših študentov v posameznem 
letniku posameznega študijskega programa;  

– dokazila o izjemnih dosežkih, doseženih v šolskih oziroma študijskih letih 2009/2010 in 2010/2011. 
 
Dokazila iz točk b) in d) prejšnjega odstavka morajo biti originali ali overjeni prepisi. Originalov ali overjenih 
prepisov sklad ne vrača. Dokazila iz točk c) in e) prejšnjega odstavka so lahko fotokopije, vendar si sklad 
pridržuje pravico zahtevati originale oziroma overjene prepise. 
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Če je dokazila iz točke c) oziroma d) izdala tuja izobraževalna ustanova, mora vlagatelj predložiti tudi  
ocenjevalno lestvico pretvorbe ocen v slovenski ocenjevalni sistem. 
 
Vlagatelji, ki uveljavljajo pravico do Zoisove štipendije za izobraževanje v tujini, morajo k vlogi predložiti tudi 
naslednja dokazila: 

– originalno dokazilo o akreditiranosti tuje izobraževalne ustanove in javni veljavnosti izobraževalnega 
programa in neuradni prevod dokazila, 

– izpolnjen obrazec Podatki o izobraževanju v tujini.  
 
Sklad si pridružuje pravico zahtevati uradni prevod vseh dokazil, izdanih v tujem jeziku. 
 
Štipendistom, ki uveljavljajo nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije za izobraževanje v tujini v višjem 
letniku istega izobraževalnega programa, dokazil iz prejšnjega odstavka ni treba predložiti. 
 
 
 
8 Dostopnost dokumentacije  
 
Besedilo javnega poziva, vlogo in ostale obrazce za uveljavitev pravice do Zoisove štipendije vlagatelji 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.  
 
 
 
9 Rok in način oddaje vloge 
 
Vlogo z dokazili vlagatelji pošljejo priporočeno ali vložijo osebno na naslov Javni sklad Republike Slovenije 
za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. 
 
Rok za oddajo vlog začne teči z dnem objave javnega poziva. Zadnji rok za oddajo vlog je za dijake in 
udeležence izobraževanja odraslih sreda, 7. 9. 2011 in za študente petek, 7. 10. 2011.  
 
O dodelitvi Zoisove štipendije bo sklad odločil v 60 dneh od popolnosti vseh vlog. Vloga se šteje za popolno, 
če je oddana na zahtevanem obrazcu in lastnoročno podpisana ter vsebuje vse zahtevane priloge in 
podatke. Vloge, oddane po poteku roka, in nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v skladu z 
zahtevo za dopolnitev, bo sklad zavrgel.  
 
O rešitvi vlog za Zoisove štipendije bodo vlagatelji pisno obveščeni. 
 
Dodatne informacije so na voljo: 

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

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

 v času uradnih ur vsak delovnik med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro, osebno na naslovu 
sklada ali telefonsko na številkah 01 434 10 83 ali 01 434 10 80. 

 
 
 
Javni sklad Republike Slovenije 
za razvoj kadrov in štipendije 
Dunajska 22, 1000 Ljubljana 
tel. 01/434 10 80 
http://www.sklad-kadri.si 
zoisi@sklad-kadri.si  
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