
ZOISOVA ŠTIPENDIJA 
 
Zoisova štipendija je namenjena dijakom, študentom ali udeležencem izobraževanja 

odraslih kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane 

vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti. 

 

 

 

POGOJI ZA PRIDOBITEV ZOISOVE ŠTIPENDIJE 

 

Vlagatelj mora izpolnjevati splošne in posebne pogoje: 

 

Splošni pogoji glede statusa vlagatelja so: 

   

 državljanstvo, 

 starost, 

 status dijaka ali študenta ali udeleženca izobraževanja odraslih, 

 ustrezna izobraževalna ustanova in izobraževalni program v Sloveniji ali v tujini, 

 status glede opravljanja dela oziroma brezposelnosti,  

 ni upravičen do štipendij, ki niso združljive s Zoisovo štipendijo. 

 

Posebni pogoji za dodelitev Zoisove štipendije so: 

 ustrezen šolski ali študijski uspeh IN hkrati 

 izkazan vsaj en izjemni dosežek  

 

 

Postopek dodelitve Zoisove štipendije se izvaja po korakih: 

 preverjanje pravočasnosti in popolnosti vloge, 

 preverjanje izpolnjevanja splošnih in posebnih pogojev, 

 ugotavljanje višine štipendije (osnovne in dodatkov) 

 razvrščanje kandidatov, 

 izbira štipendistov glede na razpoložljiva sredstva, 

 izdaja ustreznih odločb vsem vlagateljem. 

 

 

Zoisovo štipendijo lahko pridobi dijak, ki je dosegel izjemni dosežek iz znanja, 

raziskovanja, razvoja ali umetnosti IN ustrezno povprečno oceno. 

 

Dijaki 1. letnika neposredno ob prehodu iz osnovne v srednjo šolo morajo 

izkazati povprečno oceno najmanj 4,70. Za izračun povprečne ocene se 

upoštevajo vse ocene 9. razreda OŠ. 

 

http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/zois/zstip1/pogoji/
http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/zois/zstip1/merila/
http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/zois/zstip1/postopki/


Vlagatelj lahko za pridobitev Zoisove štipendije ob prehodu med ravnmi izobraževanja 

uveljavlja izjemni dosežek zadnjih dveh let iz predhodne ravni izobraževanja: 

1. 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.  

Kot najvišja mesta na državnem tekmovanju štejejo 1. do vključno 3. mesto, ki se 

točkujejo z 10 točkami. 

Kot priznanja na državnem tekmovanju štejeta zlato priznanje (ali prva nagrada), ki 

se točkuje s 5 točkami, in srebrno priznanje (ali druga nagrada), ki se točkuje z 

2 točkama. 

2. 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 iz 

prejšnjega člena. 

Kot najvišja mesta na mednarodnem tekmovanju štejejo 1. do vključno 3. mesto, ki 

se točkujejo z 20 točkami. 

Kot priznanje na mednarodnem tekmovanju šteje priznanje, primerljivo zlatemu ali 

srebrnemu priznanju iz sedmega odstavka prejšnjega člena, ki se točkuje z 10 

točkami. 

Udeležba na mednarodnem tekmovanju se točkuje s 5 točkami, če se je vlagatelj 

uvrstil na mednarodno tekmovanje na podlagi prvega odstavka tega člena, v primeru 

tekmovanja iz drugega odstavka tega člena pa le, če se je vlagatelj na tekmovanje 

uvrstil preko predhodnega selekcijskega postopka tako, da ga je v tem postopku pred 

tekmovanjem za udeležbo izbral referenčen odbor strokovnjakov ali znanstvenikov iz 

relevantne discipline, ki ga imenuje organizator tekmovanja. 

 

3. 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 Republike Slovenije 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.  

Priznanje za najboljšo raziskovalno nalogo se točkuje z 10 točkami. 

 

 

 



4. 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. 

Znanstvena objava v zborniku ali strokovni publikaciji se točkuje z 10 točkami, v 

znanstveni publikaciji pa s 15 točkami.  Strokovna objava se točkuje s polovico 

točk znanstvene objave. 

 

  

Uveljavljanje izjemnih dosežkov 

V primeru individualnega izjemnega dosežka je vlagatelj upravičen do vseh točk, 

določenih za posamezni izjemni dosežek, v primeru dosežka v skupini ali soavtorstvu 

pa do polovice točk, določenih za posamezni izjemni dosežek. 

Vsak izjemni dosežek se ovrednoti le z enkratnim številom točk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Povezava na spletno stran Zoisova štipendija: 

https://www.srips-rs.si/sl/stipendije/zois/pogoji 

 

Povzeto po: 

Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij (Uradni list RS, št. 35/14, 43/16, 32/17 in 

44/18) 

http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Tipologija_slv.pdf
https://www.srips-rs.si/sl/stipendije/zois/pogoji

