Na podlagi 118. člena Zakona o štipendiranju (ZŠtip – Uradni list RS, št. 56/13, 99/13-ZUPJS-C in
8/16), objavlja Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
JAVNI POZIV
ZOISOVIM ŠTIPENDISTOM, KI SO PRIDOBILI ZOISOVO ŠTIPENDIJO NA ZAVODU RS ZA
ZAPOSLOVANJE DO 31.8.20008 NA PODLAGI PREDPISOV , KI SO SE UPORABLJALI DO 31.8.2008,
K ODDAJI VLOG ZA ŠOLSKO LETO 2016/17
in predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za izplačevanje Zoisove štipendije v študijskem letu
2016/17
1. POGOJI
Pravico do izplačevanja Zoisove štipendije v študijskem letu 2016/17 po predpisih o štipendiranju, ki
so se uporabljali do 31.8.2008, ko se je začel uporabljati Zakon o štipendiranju (ZŠtip), imajo
štipendisti, ki so Zoisovo štipendijo pridobili do vključno 31.8.2008 in v študijskem letu 2015/16
bodisi prejemajo Zoisovo štipendijo bodisi jim Zoisova štipendija miruje v skladu z odločbo, ki jo je
izdal Zavod RS za zaposlovanje, ter v študijskem letu 2016/17 nadaljujejo z izobraževanjem v istem
programu oziroma stopnji izobraževanja, za katerega so dobili Zoisovo štipendijo, oziroma
nadaljujejo študij po merilih za prehode, če se prijavijo na ta javni poziv in izpolnjujejo naslednje
pogoje:
• imajo v študijskem letu 2016/17 status študenta, kar dokazujejo s potrdilom o vpisu.
• so dosegli v preteklem študijskem letu najmanj povprečno oceno 7,0 – študenti, kar dokazujejo s
potrdilom o opravljenih izpitih.
2. Pravice do Zoisove štipendije ne more uveljaviti Zoisov štipendist, ki:
• je v delovnem razmerju ali vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri zavodu za zaposlovanje,
• je samozaposlena oseba, ki opravlja dejavnost, vpisano v ustrezni register ali drugo predpisano
evidenco na območju Republike Slovenije,
• je lastnik ali solastnik gospodarske družbe, v kateri je dobiček iz poslovanja brez upoštevanja znižanj
in davčnih olajšav, povečan za obračunane obvezne prispevke za socialno varnost, glede na
kandidatov poslovni delež, v letu 2015, presegel letni znesek zajamčene plače za to leto (3.458,00
EUR),
• prejema drugo štipendijo,

• je pridobil finančno ali materialno pomoč za šolanje iz javnih ali zasebnih virov najmanj v višini
enoletnega zneska osnovne republiške štipendije, ki znaša za študente 908,00 EUR.
3. PRIJAVA
1. Zoisovi štipendisti uveljavljajo pravico do Zoisove štipendije na obrazcu “ Vloga za dodelitev
Zoisove štipendije za študijsko leto 2016/17”, ki si ga sami natisnejo na spletni strani Zavoda
www.ess.gov.si. Vlogo vložijo na uradu za delo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, kjer
imajo stalno prebivališče ali priporočeno pošljejo na pristojno območno službo Zavoda Republike
Slovenije za zaposlovanje.
2. Zadnji rok za oddajo vlog je 5. oktober 2016.
Vloge za dodelitev štipendije, ki jih kandidati oddajo po razpisnem roku, se štejejo za zamujene, razen
v primerih:
• ko štipendist zamudi rok iz opravičljivih zdravstvenih razlogov,
• ko se štipendist naknadno vpiše,
• kadar štipendist do izteka razpisnega roka še ne prejme obvestila o negativni rešitvi vloge za
kadrovsko štipendijo oziroma za posojilo za študij,
• če je štipendist napoten na izobraževanje oziroma izpopolnjevanje v tujino v okviru mednarodne
izmenjave, v skladu z mednarodno pogodbo.
V teh primerih mora štipendist vlogo skupaj z dokazili oddati najkasneje 15 dni po nastopu oziroma
prenehanju teh razlogov.
4. POGOJI ZA IZOBRAŽEVANJE V TUJINI
Zoisov štipendist lahko uveljavi pravico do Zoisove štipendije tudi za izobraževanje ali izpopolnjevanje
v tujini, če poleg zgoraj navedenih pogojev, izpolnjuje naslednje dodatne pogoje:
• v Republiki Sloveniji ni ustrezne smeri in stopnje oziroma programa izobraževanja ali
izpopolnjevanja, ali
• je zaradi ugleda tuje šole oziroma strokovnjaka, pri katerem poteka izobraževanje oziroma
izpopolnjevanje mogoče pričakovati vrhunsko izobrazbo oziroma usposobljenost štipendista, ali
• poteka izobraževanje oziroma izpopolnjevanje v tujini v okviru mednarodne izmenjave v skladu z
mednarodno pogodbo.
Vlogi za dodelitev Zoisove štipendije za izobraževanje oziroma izpopolnjevanje v tujini morajo biti
poleg v tem pozivu navedenih dokazil priloženi tudi podatki o stroških izobraževanja na izobraževalni
ustanovi v tujini in drugih stroških izobraževanja v tujini ter podatki o virih vseh potrebnih sredstev za
izobraževanje oziroma izpopolnjevanje v tujini.
Če je Zoisov štipendist napoten na izobraževanje oziroma izpopolnjevanje v tujini v okviru
mednarodne izmenjave, v skladu z mednarodno pogodbo, lahko poda predlog za dodelitev Zoisove
štipendije v enkratnem znesku.

V primeru izobraževanja v tujini ne veljata pogoja iz 4. in 5. alinee 2. točke tega poziva.
5. VRNITEV ŠTIPENDIJE
Pravica do Zoisove štipendije se dodeljuje z namenom uspešnega zaključka izobraževanja. Za
Zoisovega štipendista veljajo določila o vrnitvi štipendije iz razlogov, ki so navedeni v 44. členu
Pravilnika o štipendiranju (Ur.l. RS št. 48/99 -57/07).
O rešitvi vlog za Zoisove štipendije bodo vlagatelji pisno obveščeni.
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