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 3. razred – evidentiranje učencev in učenk (maj, junij 2021),

 4. razred – identifikacija učencev in učenk (potek od septembra 2020 do junija 2021),

 5. razred – priprava individualiziranega programa za nadarjene učence in učenke 

(september, oktober),

 6. razred – priprava individualiziranega programa za nadarjene učence in učenke 

(september, oktober),



 7. razred – priprava individualiziranega programa za nadarjene učence in 

učenke (september, oktober),

 8. razred – priprava individualiziranega programa za nadarjene učence in 

učenke (september, oktober),

 9. razred – priprava individualiziranega programa za nadarjene učence in 

učenke (september, oktober),

 Evalvacija dela z nadarjenimi učenci na redovalni konferenci (mesec junij).



 Spremljanje učencev in učenk od 4.- 9. razreda pri vzgojno izobraževalnem delu na 

šoli in zunaj šole (tekmovanja, klubi, GŠ…),

 ponovno evidentiranje učencev od 4.- 9. razreda v mesecu januarju (redovalna 

konferenca),

 evalvacija dela z nadarjenimi učenci (redovalna konferenca januar in redovalna 

konferenca  junij),

 potek identifikacije za nove evidentirane učence in učenke (od meseca januarja do 

junija).



 Govorilne ure koordinatorja (delo z nadarjenimi učenci), so v dopoldanskem času 

vsak ČETRTEK  ob 10.20 do 11.05, v kabinetu športa.

 V popoldanskem času so GU koordinatorja vsak prvi torek v mesecu, ob 17.00 do 

18.30 v kabinetu športa.

 Koordinator: Brigita  Mavec, univ. dipl. ped.



 22. člen

 (pogoji za pridobitev Zoisove štipendije)

 (1) Zoisovo štipendijo za izobraževanje lahko pridobi dijak, ki izpolnjuje pogoje iz 11. 

do 13. člena tega zakona, ki je dosegel izjemni dosežek in je: 

 v zaključnem razredu osnovne šole dosegel povprečno oceno najmanj 4,70 –

za dijaka v prvem letniku neposredno po prehodu iz osnovne šole na višjo raven 

izobraževanja ali 

 V primeru, da se na javni razpis prijavi več vlagateljev za Zoisovo štipendijo, ki 

izpolnjujejo pogoje po prvem ali drugem odstavku tega člena, kot je razpoložljivih 

sredstev, so do Zoisove štipendije upravičeni vlagatelji, ki so dosegli višjo povprečno 

oceno ali več točk za izjemne dosežke ali več točk pri zlati maturi ali višje razmerje 

med povprečno oceno vlagatelja in povprečno oceno generacije.



 Za izjemne dosežke štejejo: 

 najvišja mesta iz znanja ali raziskovanja na državnih tekmovanjih, sofinanciranih iz 
javnih sredstev, 

 prejeta zlata in srebrna priznanja iz znanja ali raziskovanja na državnih tekmovanjih, 
sofinanciranih iz javnih sredstev, 

 priznanja za najboljše raziskovalne naloge, 

 udeležba in najvišja mesta na mednarodnih tekmovanjih iz znanja, raziskovanja, 
razvojne dejavnosti ali umetnosti, 

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

 objava znanstvenoraziskovalne naloge ali znanstvenega prispevka v strokovni ali 
znanstveni publikaciji ali zborniku, 

 umetniško delo ali drugo delo, ki je dobilo vsaj dve pozitivni strokovni kritiki, objavljeni 
v različnih tiskanih medijih, dostopnih na območju celotne Slovenije, oziroma je 
sodelovalo na mednarodni razstavi ali festivalu, 

 najvišja mesta na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja na državnih in 
mednarodnih tekmovanjih. 



Vlagatelj lahko za pridobitev ali nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije ob prehodu med 
ravnmi izobraževanja uveljavlja izjemni dosežek iz zadnjih dveh šolskih ali študijskih let iz 
predhodne ravni izobraževanja, v vseh ostalih primerih pa izjemni dosežek, ki ga je 
dosegel v času izobraževanja na ravni izobraževanja, za katero uveljavlja Zoisovo 
štipendijo, pri čemer se posamezni dosežek lahko uveljavlja le enkrat. 

 Vlagatelj lahko uveljavlja individualni izjemni dosežek oziroma izjemni dosežek, dosežen v 
skupini, ki šteje največ pet članov. 

 Poleg tega zakon določa tudi, da je mogoče: 

 od 1. 1. 2014 hkrati z državno štipendijo prejemati tudi drugo štipendijo (npr. 
občinska, s strani države ne sofinancirana kadrovska štipendija),

 z začetkom šolskega/šudijskega leta 2014/2015 državne štipendije kombinirati s:
◦ kadrovsko štipendijo, 
◦ štipendijo za deficitarne poklice,
◦ štipendijami Ad futura za študijske obiske in za sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali 

raziskovanja..

 Državne in Zoisove štipendije ni mogoče kombinirati.

 Zoisova štipendija je namenjena dijakom in študentom kot spodbuda za doseganje 
izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, 
razvojne dejavnosti in umetnosti.



 Zoisova štipendija je namenjena dijakom, študentom in udeležencem 

izobraževanja odraslih kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem 

ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in 

umetnosti.

 Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-

19 (ZIUOOPE), ki je začel veljati 1. junija 2020, prinaša pomembne spremembe pri 

uveljavljanju izjemnih dosežkov. Vlagatelji bodo lahko ob prehodu med ravnmi 

izobraževanja v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021 uveljavljali izjemni 

dosežek, ki so ga dosegli v šolskem oziroma študijskem letu 2017/2018 in v šolskem 

oziroma študijskem letu 2018/2019 (57. člen zakona). Upoštevajo pa 

se znanstvenoraziskovalne naloge ali znanstveni prispevki v strokovni ali 

znanstveni publikaciji ali zborniku, objavljeni v šolskem oziroma študijskih 

letih 2018/2019 in tudi v 2019/2020. Vlagatelj vloge za dodelitev ali nadaljnje 

prejemanje Zoisove štipendije v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021 lahko 

uveljavlja izjemni dosežek, ki ga je dosegel v času izobraževanja na ravni 

izobraževanja, za katero uveljavlja Zoisovo štipendijo, pri čemer lahko ponovno 

uveljavlja izjemni dosežek, ki ga je uveljavljal oziroma bi ga lahko uveljavljal v 

šolskem oziroma študijskem letu 2019/2020.

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1195/zakon-o-interventnih-ukrepih-za-omilitev-in-odpravo-posledic-epidemije-covid-19-ziuoope


 Zoisove štipendije se dodelijo najuspešnejšim vlagateljem vlog, ki 

izpolnjujejo splošne in posebne pogoje:

 izkazujejo vsaj en ustrezen izjemni dosežek,

 dosegajo zahtevan šolski oziroma študijski uspeh,

 izpolnjujejo tudi ostale zahtevane pogoje in

 prehajajo na višjo raven izobraževanja, na kateri Zoisove štipendije še niso 

prejemali.



 Sklad je v petek, 26. 6. 2020, na spletni strani objavil javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij 
za leto 2020/2021 in javni poziv za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije po starem zakonu 
ZŠtip za leto 2020/2021.

Objavljena sta:

 Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za posamezno raven izobraževanja za šolsko oziroma 
študijsko leto 2020/2021, ki je namenjen novim vlagateljem, ki še nimajo Zoisove štipendije 
oziroma se prvič prijavljajo za dodelitev in tistim, ki v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021 
prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja.

 Javni poziv za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije po ZŠtip za študijsko leto 2020/2021, ki je 
namenjen Zoisovim štipendistom, ki so štipendijo pridobili po starem zakonu ZŠtip (torej 
najkasneje v študijskem letu 2013/2014) in ne prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo 
izobraževanja.

 Rok za oddajo vlog za dijake je 7. 9. 2020, za študente pa 7. 10. 2020.



Nadaljnje prejemanje štipendije po ZŠtip-1

 Štipendisti, ki so Zoisovo štipendijo pridobili po novem zakonu ZŠtip-1 in v šolskem oziroma 
študijskem letu 2020/2021 ne prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja, morajo 
vlogo za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije predložiti najkasneje do konca šolskega oziroma 
študijskega leta 2019/2020. Vloga za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije po ZŠtip-1 je 
dostopna na spletni strani sklada.

https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/javni-razpis-za-dodelitev-zoisovih-stipendij-za-solsko-oziroma-studijsko-leto-20202021
https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/javni-poziv-za-nadaljnje-prejemanje-zoisove-stipendije-za-studijsko-leto-20202021


Dodatne informacije so na voljo:

 - na spletni strani sklada,

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

 - v poslovnem času na telefonski številki 01 43 45 897,

 - v času uradnih ur osebno na naslovu sklada.

 Iz pravilnika so izločili dosežke na športnem področju,

 nastala so razhajanja pri podeljevanju priznanj zaradi različnih stopenj tekmovanj (tri stopnje, dve 

stopnji; npr. matematika ima tri stopnje tekmovanj, medtem ko logika, kemija dve stopnji 

tekmovanj),

 imenovana je nova komisija za pripravo meril za podeljevanje Zoisovih štipendij,

 za vse informacije pokličite takoj po razpisu ZŠ (začetek julija).

 Koordinator: Brigita Mavec, univ.dipl.ped. 

https://www.srips-rs.si/stipendije/zois
mailto:zoisi@sklad-kadri.si
tel:01%2043%2045%20897

