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MERILA ZA ZOIS-OVO ŠTIPENDIJO 
 

Za ZOIS-ovo štipendijo se lahko prijavijo vsi učenci, ki so se vpisali v srednjo šolo in so dosegli 

izjemne dosežke: 

Učni uspeh: v 9. razredu je učenec dosegel povprečno oceno najmanj 4.7. 

Izjemni dosežki: 

– najvišja mesta na državnem tekmovanju v znanju, na tekmovanju mladih glasbenikov in 

mladih baletnih plesalcev, 

– priznanja za najboljše raziskovalne naloge, 

– udeležba na mednarodnih tekmovanjih po predhodnem izboru na državnem tekmovanju na 

področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti ali umetnosti. 

 

POSTOPEK: 

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendiranje (naslov: Dunajska  22, Ljubljana, 

telefon 080 81 21, spletna stran www.sklad-kadri.si), vsako leto najkasneje do konca junija na 

svoji spletni strani in na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter na 

državnem portalu e-uprava, objavi JAVNI POZIV ZA DODELITEV SREDSTEV ZA ZOISOVE 

ŠTIPENDIJE. Takrat so navedeni pogoji za dodelitev Zoisove štipendije, merila in zahtevana 

dokumentacija, ki jo morajo kandidati priložiti, ter okvirna višina sredstev, ki je na razpolago. 

Prav tako je zapisan rok, do katerega morajo biti predložene vloge (okvirno v začetku 

septembra). 

Kandidati se predlagajo sami, torej tisti, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje. 

 

Prva vloga mora vsebovati: 

• vlogo, 

• potrdilo o vpisu v izobraževalni program (izda ga srednja šola), 

• dokazilo o šolskem uspehu (spričevalo 9. razreda, upošteva se povprečje ocen vseh 

predmetov), 

• dokazilo o izjemnih dosežkih, ki niso starejši od dveh let, šteto od dneva objave poziva; 

vsak dosežek se lahko uveljavi le enkrat (to so srebrna in zlata priznanja na tekmovanjih 

znanja). Štipendijo bodo prejeli tisti, ki bodo izkazali boljši seštevek ocen in točk s 

tekmovanj. 

 

Izbor kandidatov: 

• najvišja mesta na državnem tekmovanju štejejo od 1. do vključno 3. mesta in se 

točkujejo z 10 točkami, 

• zlato priznanje na državnem tekmovanju se točkuje s 5 točkami, 

• srebrno priznanje na državnem tekmovanju se točkuje z 2 točkama. 
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PREJEMNIK VSAKO LETO IZKAZUJE IZPOLNJEVANJE POGOJEV –  POVPREČNE OCENE (srednja 

šola 4.1, fakulteta 8.5), ALI IMA IZJEMNE DOSEŽKE. 

 

Pripravila: Metka Čižmek 

Šolsko leto 2020/2021 
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