ZOISOVIM ŠTIPENDISTOM –
ŠTUDENTOM!
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OBVESTILO Zoisovim štipendistom, ki prejemajo štipendijo na Zavodu RS za zaposlovanje

1. Uveljavljanje pravice do Zoisove štipendije v študijskem letu 2016/17

Spoštovani!
Obveščamo vas, da je Zavod RS za zaposlovanje na svoji spletni strani (www.ess.gov.si) na podlagi 118. Člena
Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13; ZŠtip-1) v zvezi z 70. členom zakona o štipendiranju – ZŠtip
(Ur.l.RS št. 59/2007, 63/2007-popr., 40/2009, 62/10-ZUPJS, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D in 56/13-ZŠtip-1)
objavil javni poziv Zoisovim štipendistom, ki so pridobili Zoisovo štipendijo na Zavodu RS za zaposlovanje po
predpisih o štipendiranju, ki so se uporabljali do začetka uporabe Zakona o štipendiranju, in nadaljujejo
izobraževanje na istem programu oziroma isti stopnji izobraževanja, za katerega so pridobili štipendijo, k
predložitvi dokazil o izpolnjevanju pogojev za izplačevanje Zoisove štipendije v študijskem letu 2016/17.
Po določbah navedenega zakona se štipendijsko razmerje upravičencev, ki so pridobili Zoisovo štipendijo do
31. avgusta 2008, presoja po predpisih, ki so se uporabljali do tega datuma, do zaključka izobraževalnega
programa, za katerega ste pridobili Zoisovo štipendijo.
Vlogo za dodelitev Zoisove štipendije za študijsko leto 2016/17, ki je objavljena na spletni strani Zavoda RS za
zaposlovanje (www.ess.gov.si) v rubriki Štipendije, sami natisnete, jo izpolnite, in priložite zahtevana dokazila.
Vlogo lahko dobite tudi na Območni službi Zavoda RS za zaposlovanje, kjer imate stalno bivališče. Vsa dokazila
je potrebno predložiti ali v izvirniku, ali v overjenem prepisu (na upravni enoti). V primeru osebne predložitve
lahko prinesete navadno fotokopijo in pokažete izvirni dokument in bo overitev opravila uradna oseba na
območni službi Zavoda RS za zaposlovanje. Če boste vlogo poslali po pošti, jo je treba poslati priporočeno na
Območno službo Zavoda RS za zaposlovanje, kjer imate stalno prebivališče.
Rok za oddajo vloge: za študente – do vključno srede, 5. oktobra 2016.
Če boste v študijskem letu 2015/16 zaključili dodiplomski bolonjski visokošolski ali univerzitetni program 1.
stopnje in se boste jeseni vpisali na višjo stopnjo, lahko zaprosite za Zoisovo štipendijo na Javnem skladu RS
za razvoj kadrov in štipendije (www.sklad-kadri.si).

2. Obveznost Zoisovih štipendistov - absolventov na dodiplomskem izobraževanju
Študenti – absolventi dodiplomskih študijskih programov imate pogodbeno obveznost, da Območni službi
Zavoda RS za zaposlovanje, kjer imate stalno bivališče, dostavite dokazilo o uspešno zaključenem programu
izobraževanja, za katerega ste prejemali Zoisovo štipendijo fotokopijo potrdila o diplomiranju oziroma fotokopijo
potrdila o opravljenem magisteriju).

3. Poletni tabori v letu 2016
V letu 2016 Zavod ne bo organiziral poletnih taborov za Zoisove štipendiste. Zavod je zaradi povečane
brezposelnosti vsa razpoložljiva programska sredstva namenil za zmanjševanje brezposelnosti.
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