Številka:
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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, 62/10-ZUPJS, 40/11-ZUPJS-A, 40/12-ZUJF, 57/12ZPCP-2D in 56/13-ZŠtip-1; v nadaljevanju: ZŠtip), Pravilnika o dodeljevanju Zoisovih štipendij (Uradni list RS, št.
51/08 in 45/09; v nadaljevanju: pravilnik) in Pravilnika o dodeljevanju državnih štipendij (Uradni list RS, št. 45/09,
62/10-ZUPJS, 110/10 in 57/12-ZPCP-2D; v nadaljevanju: pravilnik o državnih štipendijah) objavlja

Javni poziv za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije
za šolsko oziroma študijsko leto 2014/2015
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Predmet javnega poziva

Predmet javnega poziva so Zoisove štipendije za šolsko oziroma študijsko leto 2014/2015 za štipendiste, ki so v
šolskem oziroma študijskem letu 2013/2014 prejemali Zoisovo štipendijo ali jim je štipendijsko razmerje mirovalo,
v šolskem oziroma študijskem letu 2014/2015 pa nadaljujejo izobraževanje:
v istem ali višjem letniku izobraževalnega programa, za katerega jim je bila pravica do Zoisove štipendije že
dodeljena,
v istem ali višjem letniku drugega izobraževalnega programa – v primeru spremembe izobraževalnega
programa.
Javni poziv je tako namenjen izključno starim Zoisovim štipendistom, ni pa namenjen dijakom in študentom, ki
bodo v šolskem oziroma študijskem letu 2014/2015 z izobraževanjem nadaljevali na višji stopnji.
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Pogoji

Do nadaljnjega prejemanja Zoisove štipendije so lahko upravičeni štipendisti, ki imajo status dijaka, študenta ali
udeleženca izobraževanja odraslih, so državljani Republike Slovenije in izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
-

niso v delovnem razmerju oziroma ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti;
niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje;
se v primeru izobraževanja v tujini izobražujejo na izobraževalni ustanovi, ki je akreditirana v skladu s predpisi
države izobraževanja za izvajanje javno veljavnega (akreditiranega) izobraževalnega programa za pridobitev
ravni izobrazbe.

Za študij v Republiki Sloveniji lahko pravico do nadaljnjega prejemanja Zoisove štipendije uveljavljajo tudi
štipendisti, ki niso državljani Republike Slovenije, če izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega odstavka in imajo status
Slovenca v zamejstvu ali Slovenca po svetu, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja odnose Republike Slovenije s
Slovenci zunaj njenih meja.
Zoisovi štipendisti lahko hkrati prejemajo tudi kadrovsko štipendijo ali štipendijo za deficitarne poklice, drugih
štipendij ali drugih prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih v Republiki Sloveniji pa Zoisovi štipendisti ne
morejo prejemati.
Za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije morajo štipendisti poleg izpolnjevanja splošnih pogojev izkazati še
izpolnjevanje vsaj enega izmed naslednjih pogojev:
1. povprečna ocena
1.1. dijaki višjih letnikov: dosežena povprečna ocena najmanj 4,10. Pri izračunu povprečne ocene se
upoštevajo končne ocene vseh predmetov v šolskem letu 2013/2014.
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1.2. študenti višjih letnikov: dosežena povprečna ocena najmanj 8,50. Pri izračunu povprečne ocene se
upoštevajo vse številčno izražene ocene, razen ocene diplomskega dela, dosežene v obdobju med
1. 10. 2013 in 30. 9. 2014. 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. 2012 in
30. 9. 2014, pri čemer mora izkazati najmanj tri številčno izražene ocene.
2. uvrstitev med najboljših 5 % študentov
uvrstitev študentov med najboljših 5 % študentov v posameznem letniku posameznega študijskega programa
v študijskem letu 2013/2014 glede na povprečno oceno iz 1.2. točke.
3. izjemni dosežek
izkazan izjemni dosežek na posameznem področju družbenega življenja, dosežen v zadnjih dveh šolskih
oziroma študijskih letih (2012/2013 in 2013/2014) in sicer:
3.1. doseženo 1. do vključno 3. mesto oziroma podeljeno zlato priznanje na državnem tekmovanju. Državna
tekmovanja so tista tekmovanja, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- organizator ima javno objavljen akt o organizaciji ali izvedbi tekmovanja,
- organizirana so v dveh ali več stopnjah (na ravni izobraževalne ustanove, občinsko ali regionalno),
- uvrstitev tekmovalcev na državno tekmovanje je možna le na podlagi rezultata na predhodni stopnji
tekmovanja;
3.2. priznanje za najboljšo raziskovalno nalogo;
3.3. udeležba in najvišja mesta (1. do 3. mesto) na mednarodnem tekmovanju po predhodnem izboru na
državnem tekmovanju, ki mora izpolnjevati pogoje iz točke 3.1. Mednarodna tekmovanja so tista
tekmovanja, ki izpolnjujejo naslednja pogoja:
- na tekmovanju je udeleženih najmanj pet držav,
- tekmovanje ima večletno tradicijo oziroma je bilo pred objavo javnega poziva organizirano najmanj
petkrat;
3.4. nagrajeno znanstvenoraziskovalno, razvojno ali umetniško delo na državni ali mednarodni ravni;
3.5. objava znanstvenoraziskovalne naloge v strokovni reviji ali zborniku;
3.6. drugi izjemni dosežki v skladu s pravilnikom.
Štipendisti lahko uveljavljajo več izjemnih dosežkov, pri čemer je isti izjemni dosežek možno uveljavljati le
enkrat. Izjemni dosežek se šteje kot uveljavljen, ko ga vlagatelj prvič priloži vlogi, ne glede na to ali je na podlagi
izjemnih dosežkov pridobil pravico do Zoisove štipendije oziroma njenega nadaljnjega prejemanja ali ne.
Štipendisti lahko uveljavljajo le individualni izjemni dosežek in izjemni dosežek v skupini, ki šteje največ tri člane.
Vsak izjemni dosežek se ovrednoti le z enkratnim številom točk.

3

Višina mesečne Zoisove štipendije

Osnovna Zoisova štipendija brez dodatkov znaša 66,05 evrov za dijake in 101,78 evrov za študente. V primeru
izobraževanja v tujini znaša osnovna Zoisova štipendija brez dodatkov 132,10 evrov za dijake in 203,56 evrov za
študente.
K osnovni Zoisovi štipendiji se lahko dodelijo naslednji dodatki:
a) za vrsto in področje izobraževanja v višini 30,31 evrov
Dodatek za vrsto in področje izobraževanja se dodeli štipendistom, ki se izobražujejo na izobraževalnih
programih, navedenih na seznamu vrst in področij izobraževanj, pri čemer se za izobraževalne programe v
Republiki Sloveniji upošteva kategorizacija programov v evidenci vpisov pri pristojnem ministrstvu. Seznam je
priloga pravilnika o državnih štipendijah.
b) za učni oziroma študijski uspeh:
- v višini 20,56 evrov za dijake s povprečno oceno od 4,10 do vključno 4,49 oziroma za študente s
povprečno oceno od 8,50 do vključno 8,99 ali
- v višini 37,90 evrov za dijake s povprečno oceno 4,50 ali več oziroma za študente s povprečno oceno 9,00
ali več.
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c) za bivanje izven kraja stalnega prebivališča v višini 85,53 evrov
Do dodatka za bivanje izven kraja stalnega prebivališča so upravičeni štipendisti, ki imajo od prvega dne
šolskega oziroma študijskega leta 2014/2015 v skladu z zakonom, ki ureja prijavo prebivališča, urejeno
začasno prebivališče v kraju izobraževanja. Sklad bo podatke o začasnem prebivališču pridobil iz uradnih
evidenc, lahko pa potrdilo upravne enote o prijavi začasnega prebivališča predloži štipendist sam.
d) za štipendiste s posebnimi potrebami v višini 50,89 evrov
Do dodatka za štipendiste s posebnimi potrebami so upravičeni štipendisti 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.
Osnovna Zoisova štipendija in dodatki k Zoisovi štipendiji se na podlagi določb 153. člena Zakona za
uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12-ZPIZ-2, 104/12-ZIPRS1314, 105/12, 25/13-Odl.US)
od 31. 5. 2012 do 31. 12. 2014 ne usklajujejo.
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Obveznosti štipendista

Dijaki morajo uspešno zaključiti letnik za katerega so prejemali Zoisovo štipendijo, študenti pa izpolniti pogoje za
vpis v višji letnik izobraževalnega programa, za katerega jim je bila dodeljena pravica do Zoisove štipendije.
Štipendisti so dolžni v 8 dneh od nastanka spremembe oziroma od takrat, ko so zanjo izvedeli, sklad obvestiti o
vsaki spremembi, ki bi lahko vplivala na štipendijsko razmerje, zlasti pa o:
- prekinitvi ali koncu izobraževanja,
- spremembi vrste in področja izobraževanja,
- sklenitvi pogodbe o zaposlitvi oziroma začetku opravljanja samostojne registrirane dejavnosti,
- nastopu starševskega dopusta ter dopusta za nego in varstvo otroka,
- prijavi v evidenco brezposelnih oseb,
- pridobitvi druge štipendije,
- drugih okoliščinah, ki se nanašajo na štipendijsko razmerje.
Štipendisti so dolžni vrniti štipendijo za letnik, ki ga niso uspešno zaključili, če:
- po svoji krivdi ne dokončajo letnika, za katerega so prejemali štipendijo,
- sklenejo pogodbo o zaposlitvi ali se samozaposlijo,
- izgubijo status dijaka ali študenta, razen če jim je dovoljeno opravljanje učnih oziroma študijskih obveznosti,
- spremenijo izobraževalni program brez soglasja štipenditorja,
- štipendijo pridobijo na podlagi posredovanih neresničnih podatkov,
- če po enoletnem mirovanju štipendijskega razmerja ne predložijo ustreznih dokazil oziroma na podlagi
predloženih dokazil ne izpolnjujejo pogojev za nadaljnje prejemanje štipendije.
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Zahtevana dokumentacija

Štipendisti morajo skladu predložiti:
5.1. izpolnjen in podpisan obrazec Vloga za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije za šolsko oziroma
študijsko leto 2014/2015;
5.2. fotokopijo spričevala šolskega leta 2013/2014 (samo dijaki);
5.3. potrdilo izobraževalne institucije o vseh številčno izraženih ocenah, doseženih na študijskem programu, z
razvidnimi datumi opravljanja izpitov, izdano po 1. 10. 2014 (samo študenti);
5.4. dokazila, na podlagi katerih uveljavljajo pravico do nadaljnjega prejemanja Zoisove štipendije:
a) potrdilo izobraževalne institucije, da je štipendist uvrščen med najboljših 5 % študentov v posameznem
letniku posameznega študijskega programa;
b) izpolnjen Obrazec za uveljavljanje izjemnih dosežkov, doseženih v šolskih oziroma študijskih letih
2012/2013 in 2013/2014;
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dokazila o izjemnih dosežkih:
- za najvišja mesta na državnih tekmovanjih iz znanja (npr. Vegovo, Cankarjevo, Pregljevo) fotokopijo zlatega priznanja oziroma dokazila o doseženem 1. do 3. mestu;
- za najvišja mesta na državnih tekmovanjih z drugih področij (znanstvenoraziskovalna
dejavnost, razvojna dejavnost, umetnost in šport) - dokazilo, iz katerega mora biti razviden naziv
tekmovanja, doseženo mesto, kraj in datum tekmovanja, nivo tekmovanja, število udeležencev v
skupini v primeru skupinskega dosežka, podatki o organizatorju in kje je javno objavljen akt o
organizaciji oziroma izvedbi tekmovanja (npr. natančen naslov spletne strani). Razvidni morajo biti
tudi podatki o predhodnem tekmovanju, na podlagi katerega se je štipendist uvrstil na državno
tekmovanje (naziv, kraj in datum, organizator tekmovanja in dosežena uvrstitev);
- za udeležbo in najvišja mesta na mednarodnih tekmovanjih - dokazilo, iz katerega morajo biti
razvidni podatki o predhodnem državnem tekmovanju iz prejšnje alineje, na podlagi katerega se je
štipendist uvrstil na mednarodno tekmovanje, število sodelujočih držav in število do sedaj izvedenih
tekmovanj;
- za priznanja za najboljše raziskovalne naloge in nagrade za znanstvenoraziskovalna,
razvojna ali umetniška dela na državni ali mednarodni ravni - fotokopijo priznanja oziroma
nagrade, iz katere bo razviden naziv in datum natečaja ali tekmovanja, podatki o organizatorju in
dosežena uvrstitev;
- za objavljeno znanstvenoraziskovalno delo v strokovni reviji ali zborniku - izpis iz baze
COBISS;
- za druge dosežke, ki niso izrecno navedeni, so pa glede na vsebino, nagrajenost ali drugo merilo iz
16. do 19. člena pravilnika enakovredni navedenim izjemnim dosežkom, morajo štipendisti predložiti
dokazila, ki so vsebinsko primerljiva z zgoraj navedenimi;
5.5. odločbo ali sklep Zavoda RS za šolstvo, Centra za socialno delo, Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije oziroma Zavoda RS za zaposlovanje, na podlagi katerega uveljavljajo dodatek za
štipendiste s posebnimi potrebami;
5.6. za izobraževanje v tujini tudi potrdilo o vpisu za šolsko oziroma študijsko leto 2014/2015.
c)

Dokazili iz točk 5.3. in 5.6. morata biti originala ali overjena prepisa, dokazila iz drugih točk pa so lahko fotokopije,
vendar ima sklad pravico zahtevati originale oziroma overjene prepise. Originalov ali overjenih prepisov sklad ne
vrača.
Če je dokazili iz točk 5.2. ali 5.3. izdala tuja izobraževalna institucija, mora štipendist predložiti tudi 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.
Sklad ima pravico zahtevati uradni prevod vseh dokazil, izdanih v tujem jeziku.
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Dostopnost dokumentacije

Besedilo javnega poziva, vloga in ostali obrazci za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije so štipendistom na
voljo na spletni strani http://www.sklad-kadri.si in v poslovnem času na naslovu Javnega sklada Republike
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, Ljubljana.
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Rok in način oddaje vloge

Rok za oddajo vlog začne teči z dnem objave javnega poziva. Zadnji rok za oddajo vlog je:
- petek, 5. 9. 2014, za dijake in
- sreda, 8. 10. 2014, za študente.
Vlogo z dokazili štipendisti pošljejo po pošti priporočeno ali vložijo osebno na naslov Javnega sklada Republike
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, s pripisom »Zoisova štipendija - stari«.
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Vloga je vložena pravočasno, če jo sklad prejme najkasneje zadnji dan roka za oddajo vloge. Prav tako je
pravočasna vloga, ki je oddana zadnji dan roka s priporočeno pošiljko. Prepozne vloge bodo s sklepom zavržene.
Vloga šteje za popolno, če je oddana na zahtevanem obrazcu, je lastnoročno podpisana s strani štipendista in
vsebuje vse zahtevane priloge in podatke. V primeru mladoletnega štipendista mora biti vloga podpisana tudi s
strani zakonitega zastopnika. Nepopolne vloge, ki jih štipendisti ne bodo dopolnili v skladu s pozivom k dopolnitvi
vloge, bodo s sklepom zavržene.
O pravici do nadaljnjega prejemanja Zoisove štipendije bo sklad odločil v 60 dneh od popolnosti vloge
posameznega štipendista. O rešitvi vlog bodo štipendisti pisno obveščeni.
Dodatne informacije so na voljo:
- na spletni strani sklada http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/zois/stari-zstip/,
- 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 številki 01 434 58 97 in 01 434 10 83.

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